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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Zgromadzenia Wspólników Wipro Poland Sp. z o.o.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Wipro Poland Sp. z o.o. („Spółka”),
które zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 marca 2020 r. oraz
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za
rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:






przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 marca 2020
r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r.
o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej
jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność
zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność
biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz
z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
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Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości,
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do
kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją
działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości,
z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia
działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania
przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje,
że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można
racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:

-

-

-

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub
obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii
na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków
księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy
istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w
znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku,
że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu
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-

biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie
ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach
badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji
działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia,
oraz czy
sprawozdanie finansowe
przedstawia
będące
ich podstawą
transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 marca 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”).
Odpowiedzialność Zarządu
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami
prawa.
Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się
ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne
ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje
się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia
w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu
z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również
wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest
zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

-

zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
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Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Marcin Krupa.

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355

w imieniu której działa kluczowy biegły rewident

Sd/Marcin Krupa
Biegły Rewident
nr w rejestrze 11142

Kraków, 1 czerwca 2020 r.
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Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.04.2019 do 31.03.2020

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Dane jednostki
Nazwa:
Siedziba:

Wipro Poland Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:
6201Z
Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 8992647914
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000309394

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.04.2019 do 31.03.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Spółka stosuje następujące metody wyceny:
- Środki trwałe przyjmuje wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonej o
umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, których wartość jest
niższa niż 3.500,00 zł są odpisywane w koszty jednorazowo w momencie ich przekazania
do użytku. Pozostałe środki trwałe tzn. te, których okres użytkowania przekracza 1 rok i
wartość przewyższa 3.500,00 zł umarzane są stopniowo metodą liniową. Amortyzację
środka trwałego rozpoczyna się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania.
- Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności.
Wartość
należności
aktualizuje
się
uwzględniając
stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu aktualizującego. Należności
wyrażone w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się wg kursu średniego NBP
obowiązującego na ten dzień.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne - dokonywane są w odniesieniu do poniesionych
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób
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rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny.
- Kapitały własne wykazuje się w wartości nominalnej.
- Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej
wartości. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa
przyszłe straty lub zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować,
a w szczególności na stratę z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji
kredytowych lub skutków toczącego się postępowania sądowego.
- Rezerwy na świadczenie emerytalne i podobne ujmuje się zgodnie z raportem rocznym
aktuariusza.
- Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się wg kursu
średniego NBP obowiązującego na ten dzień.
Ustalenia wyniku finansowego:
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
Spółka stosuje przepisy Ustawy o Rachunkowości.
Rok obrotowy Spółki składa się z 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od
kwietnia każdego roku, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
Spółka ustala aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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BILANS
Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE

126 599,55

278 233,67

126 599,55

133 787,67

126 599,55

133 787,67

126 599,55

133 787,67

I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b. w pozostałych jednostkach, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
c. w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
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- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
144 446,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

144 446,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE

23 256 828,64

24 444 289,58

419 251,97

3 719 758,17

I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe

3 472 364,08

1. Należności od jednostek powiązanych

3 472 364,08

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

3 472 364,08

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek

419 251,97

247 394,09

411 233,53

119 940,00

8 018,44

127 454,09

22 835 909,86

20 623 073,87

22 835 909,86

20 623 073,87

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
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- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

22 835 909,86

20 623 073,87

1 133 938,90

10 621 430,03

21 700 000,00

10 000 000,00

1 970,96

1 643,84

1 666,81

101 457,54

23 383 428,19

24 722 523,25

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)
PODSTAWOWY
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE
AKTYWA RAZEM
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BILANS
Kwota na dzień
Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Pasywa Dane w PLN

22 169 396,38

21 474 663,41

50 000,00

50 000,00

21 206 763,41

19 344 949,70

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

217 900,00

217 900,00

VI. Zysk (strata) netto

694 732,97

1 861 813,71

1 214 031,81

3 247 859,84

594 682,82

579 261,44

374,00

5 828,00

551 381,06

478 887,07

- długoterminowa

464 090,97

401 689,65

- krótkoterminowa

87 290,09

77 197,42

42 927,76

94 546,37

42 927,76

94 546,37

619 348,99

2 668 598,40

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów
(akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w
tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
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1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności, w tym:
- do 12 miesięcy

463 262,75

1 170 680,25

463 262,75

77 713,41

463 262,75

77 713,41

- powyżej 12 miesięcy
1 092 966,84

b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
149 737,68

1 370 665,60

142 467,71

286 967,48

142 467,71

286 967,48

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych

5 069,97

594 920,40

h) z tytułu wynagrodzeń

2 200,00

400 618,56

3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe

88 159,16

i) inne
4. Fundusze specjalne

6 348,56

127 252,55

23 383 428,19

24 722 523,25

IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kwota za bieżący rok Kwota za poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Wariant porównawczy Dane w PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym:

6 516 544,27

11 686 888,00

- od jednostek powiązanych

6 557 704,36

11 367 236,78

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

6 557 704,36

11 712 268,90

-41 160,09

-25 380,90

5 308 583,92

9 213 767,63

7 188,12

7 995,10

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii

2 179,88

III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:

795 406,27

1 739 291,57

59 905,00

85 380,10

3 666 717,13

6 097 357,27

718 555,39

1 158 277,39

279 191,58

487 432,56

60 812,01

123 286,32

1 207 960,35

2 473 120,37

227 538,66

259 257,92

227 538,66

259 257,92

237 317,33

400 949,03

237 317,33

400 949,03

1 198 181,68

2 331 429,26

229 343,81

221 103,59

- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w
tym:
- emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
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- w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
II. Odsetki, w tym:

229 343,81

221 103,59

357 367,52

137 140,14

6 248,75

19 546,12

351 118,77

117 594,02

1 070 157,97

2 415 392,71

375 425,00

553 579,00

Część bieżąca

236 433,00

519 364,00

Część odroczona

138 992,00

34 215,00

694 732,97

1 861 813,71

- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w
tym:
- w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w
tym:
- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
(BO)

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

21 474 663,41

19 612 849,70

21 474 663,41

19 612 849,70

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

19 344 949,70

15 776 045,53

1 861 813,71

3 568 904,17

1 861 813,71

3 568 904,17

1 861 813,71

3 568 904,17

21 206 763,41

19 344 949,70

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
(BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec
okresu
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
początek okresu - zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
koniec okresu
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
początek okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
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4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

2 079 713,71

3 786 804,17

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

2 079 713,71

3 786 804,17

2 079 713,71

3 786 804,17

1 861 813,71

3 568 904,17

1 861 813,71

3 568 904,17

217 900,00

217 900,00

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

217 900,00

217 900,00

6. Wynik netto

694 732,97

1 861 813,71

a) zysk netto

694 732,97

1 861 813,71

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

22 169 396,38

21 474 663,41

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

22 169 396,38

21 474 663,41

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach
a) Zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) Zmniejszenie (z tytułu)
- podziału zysków z lat ubiegłych
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach
a) Zwiększenie straty (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

b) strata netto
c) odpisy z zysku
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok Kwota za poprzedni
rok obrotowy
obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja

694 732,97

1 861 813,71

1 288 759,21

-553 956,69

7 188,12

7 995,10

-229 343,81

-221 103,59

15 421,38

-106 135,19

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów

12 216,84

7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

3 300 506,20

-435 440,37

-2 049 249,41

181 454,25

244 236,73

7 056,27

1 983 492,18

1 307 857,02

229 016,69

219 459,75

229 016,69

219 459,75

229 016,69

219 459,75

229 016,69

219 459,75

10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I±II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
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b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I–II)

229 016,69

219 459,75

D. Przepływy pieniężne netto, razem

2 212 508,87

1 527 316,77

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
w tym:

2 212 508,87

1 527 316,77

F. Środki pieniężne na początek okresu

20 621 430,03

19 094 113,26

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:

22 833 938,90

20 621 430,03

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I–II)

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych

- o ograniczonej możliwości dysponowania
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO
Dane w PLN

Kwota za bieżący rok Kwota za poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

1 070 157,97

2 415 392,71

103 572,43

7 991,75

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku
bieżącym, w tym:

62 365,62

208 777,92

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku
bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat
ubiegłych w tym:

30 672,84

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

384 158,82

508 474,44

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

146 950,44

281 354,81

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów
w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w
tym:

222 604,44

254 959,24

1 243 398,00

2 733 493,05

236 433,00

519 364,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem
dochodowym
K. Podatek dochodowy
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN

Noty do sprawozdania finansowego WIPRO Poland Sp. z o.o. za okres 01.04.2019
r. - 31.03.2020 r.
Wipro_Poland_Informacje_dodatkowe_do_SF_31.03.2020.pdf
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Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe za okres 1.04.2019 - 31.03.2020r.

Nota Nr 1
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.04.2019 do 31.03.2020 r.
Changes in the balance of intangible assets
Lp.
Tytuł

Item

No.

Wartość brutto
Bilans otwarcia
Zwiększenia
zakup
używane na podstawie umów najmu, dzierżawy,
b
leasingu
c darowizna
d aport
e przemieszczenie wewnętrzne
f inne
3 Zmniejszenia
a sprzedaż
b likwidacja
c darowizna
d aport
e przemieszczenie wewnętrzne
ednostkach stowarzyszonych
inne według stanu na 31.03.2019 r.
4 Bilans zamknięcia
Umorzenie
5 Bilans otwarcia
6 Zwiększenia
a amortyzacja za okres
b przemieszczenie wewnętrzne
c trwała utrata wartości
d inne
7 Zmniejszenia
w pozostałych jednostkach
sprzedaż
według stanu na 31.03.2019 r.
b likwidacja
c darowizna
d aport
e przemieszczenie wewnętrzne
f trwała utrata wartości
8 Bilans zamknięcia
9 Wartość netto na początek okresu
10 Wartość netto na koniec okresu
1
2
a

Razem

Inne
Other
Gross value
Opening balance
Increases
purchase
used based on lease and similar
agreements
subsidies
contribution in kind
reclassification
other
Decreases
sales
disposal
donation
contribution in kind
reclassification
other
Closing balance
Depreciation
Opening balance
Increases
amortisation for the period
reclassification
permanent impairment
other
Decreases
sales
disposal
donation
contribution in kind
reclassification
permanent impairment
Closing balance
Net value opening balance
Net value closing balance

Total

41 393,00
0,00
0,00

41 393,00
0,00
0,00

0,00

0,00

41 393,00

41 393,00

41 393,00
0,00

41 393,00
0,00

0,00

0,00

41 393,00
0,00
0,00

41 393,00
0,00
0,00
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Nota Nr 2
Zmiany w stanie środków trwałych od 1.04.2019 do 31.03.2020 r.
Changes in tangible fixed assets
Lp.
Tytuł

1
2
a
b
c
3
a
b
c

Wartość brutto
Bilans otwarcia
Zwiększenia
aktualizacja wyceny
przyjęcie ze środków trwałych w budowie
zakup środków trwałych
Zmniejszenia
aktualizacja wyceny
sprzedaż
likwidacja

Gross value
Opening balance
Increases
revaluation
transfer from assets under construction
purchase of tangible fixed assets
Decreases
revaluation
sales
disposal

4

Bilans zamknięcia

Closing balance

Lp.

4
5
6

Inne środki trwałe

Razem

Buildings, premises, civil and water
engineering structures

Technical equipment and
machines

Other tangible
fixed assets

Total

172 214,44
0,00

963 408,15
0,00

278 379,22
0,00

0,00

0,00

0,00

172 214,44

963 408,15

278 379,22

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
Bilans otwarcia
Zwiększenia
aktualizacja wyceny
amortyzacja za okres
trwała utrata wartości
Zmniejszenia
aktualizacja wyceny
sprzedaż
likwidacja

Accumulated depreciation
Opening balance
Increases
revaluation
depreciation for the period
permanent impairment
Decreases
revaluation
sales
disposal

Bilans zamknięcia
Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu

Closing balance
Net value opening balance
Net value closing balance

1 414 001,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 414 001,81

Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Inne środki trwałe

Razem

Buildings, premises, civil and water
engineering structures

Technical equipment and
machines

Other tangible
fixed assets

Total

Item

No.

1
2
a
b
c
3
a
b
c

Urządzenia techniczne i maszyny

Item

No.

Tytuł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

38 426,77
7 188,12

963 408,15
0,00

278 379,22
0,00

0,00

0,00

0,00

45 614,89
133 787,67
126 599,55

963 408,15
0,00
0,00

278 379,22
0,00
0,00

7 188,12

1 280 214,14
7 188,12
0,00
7 188,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 287 402,26
133 787,67
126 599,55
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Nota Nr 3
Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.04.2019 do 31.03.2020 r.
Changes in fixed assets under construction in the period from 1.04.2019 to 31.03.2020

Lp.
1
2
a
3
a
4

Tytuł
Bilans otwarcia
Zwiększenia
poniesione nakłady inwestycyjne
Zmniejszenia
przekazanie na środki trwałe
Bilans zamknięcia

Wartość
0,00
0,00
0,00
0,00
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Nota Nr 4
Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość aktywów trwałych
Information on revaluation write-offs of non-current assets
Nie dotyczy

Nota Nr 5
Informacje o zakończonych pracach rozwojowych
Information about completed development works
Nie dotyczy

Nota Nr 6
Informacje o wartości gruntów użytkowanych wieczyście
Information on the value of land used perpetually
Nie dotyczy

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 7
Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Lp.
1
2
a
b
c
d
e
3
a
b
c
d
e
4

Tytuł
Bilans otwarcia
Zwiększenia
zakup/udzielenie pożyczki
darowizna
odwrócenie trwałej utraty wartości
przeszacowanie na kapitał z
aktualizacji
przekwalifikowanie
Zmniejszenia
sprzedaż
likwidacja
trwała utrata wartości
przekwalifikowanie
przeszacowanie na kapitał z
aktualizacji
Bilans zamknięcia

Nieruchomości

0,00

Wartości
niematerialne
i prawne

Długoterminowe
aktywa finansowe

0,00

0,00

Inne inwestycje
długoterminowe

Razem inwestycje
długoterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 1.04.2019 do 31.03.2020 r.

Lp.
1
2
a
b
c
d
e
3
a
b
c
d
e
f
4

Tytuł
Bilans otwarcia
Zwiększenia
zakup/udzielenie pożyczki
darowizna
odwrócenie trwałej utraty wartości
przeszacowanie na kapitał z
aktualizacji
przekwalifikowanie
Zmniejszenia
sprzedaż
spłata pożyczki
likwidacja
trwała utrata wartości
przekwalifikowanie
przeszacowanie na kapitał z
aktualizacji
Bilans zamknięcia

Udziały i akcje

0,00

Inne papiery
wartościowe

0,00

Inne
długoterminowe
aktywa finansowe

Udzielone
pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.03.2020 r.

Lp.

Nazwa i siedziba
Jednostki

Wartość wg cen
nabycia
udziałów/akcji

Przeszacowanie

Trwała utrata
wartości

Wartość bilansowa
udziałów/akcji

% udziału w
kapitale jednostki

% głosów w
organie
stanowiącym
Spółki

Zysk/strata netto
Spółki za ostatni rok
obrotowy

% udziału w
kapitale jednostki

% głosów w
organie
stanowiącym
Spółki

Zysk/strata netto
Spółki za ostatni rok
obrotowy

% udziału w
kapitale jednostki

% głosów w
organie
stanowiącym
Spółki

Zysk/strata netto
Spółki za ostatni rok
obrotowy

% udziału w
kapitale jednostki

% głosów w
organie
stanowiącym
Spółki

Zysk/strata netto
Spółki za ostatni rok
obrotowy

0,00
Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.03.2020 r.

Lp.

Nazwa i siedziba
Jednostki

Wartość wg cen
nabycia
udziałów/akcji

Przeszacowanie

Trwała utrata
wartości

Wartość bilansowa
udziałów/akcji

0,00
Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.03.2020 r.

Lp.

Nazwa i siedziba
Jednostki

Wartość wg cen
nabycia
udziałów/akcji

Przeszacowanie

Trwała utrata
wartości

Wartość bilansowa
udziałów/akcji

0,00
Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.03.2020 r.

Lp.

Nazwa i siedziba
Jednostki

Wartość wg cen
nabycia
udziałów/akcji

Przeszacowanie

Trwała utrata
wartości

Wartość bilansowa
udziałów/akcji

0,00

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe za okres 1.04.2019 - 31.03.2020r.

Nota Nr 8
Informacje o spółkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów
Information on companies in which the entity has a capital involvement or 20% in the total number of votes
Nie dotyczy

Nota Nr 9
Informacje o nazwie, adresie zarządu oraz formie prawnej każdej z jednostek
Information on the name, address of the board and legal form of each unit
Nie dotyczy

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 10
Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.04.2019 do 31.03.2020 r.

Lp.
1
2
a
b
c
d
e
f
3
a
b
c
d
e
f
4

Tytuł
Bilans otwarcia
Zwiększenia
zakup/udzielenie pożyczki
przyrost wartości rynkowej
należne odsetki
należne dyskonto
odwrócenie trwałej utraty wartości
przekwalifikowanie
Zmniejszenia
sprzedaż
spłata pożyczki
likwidacja
spadek wartości rynkowej
trwała utrata wartości
przekwalifikowanie
Bilans zamknięcia
w tym:
w jednostkach zależnych
w jednostkach stowarzyszonych
w jednostkach współzależnych
w pozostałych podmiotach

Udziały i akcje

Inne papiery
wartościowe

Udzielone
pożyczki

Inne
krótkoterminowe
aktywa
finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Nota Nr 10 cd
Specyfikacja umów pożyczek udzielonych

Lp.

Nazwa
pożyczkobiorcy

Kwota umowna

Wartość
należności na
dzień 31.03.2020
roku

Część
krótkoterminowa

Część
długoterminowa

Warunki
oprocentowania
na dzień
bilansowy

Zabezpieczenie spłaty

1
RAZEM

0,00

0,00

0,00

X

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 11
Instrumenty finansowe - aktywa
Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Lp.
1.

Rodzaj instrumentu finansowego

Stan na dzień
31.03.2020 r.

Stan na dzień
31.03.2019 r.

Aktywa przeznaczone do obrotu

0,00

0,00

Pożyczki udzielone i należności własne

0,00

0,00

Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności

0,00

0,00

Aktywa dostępne do sprzedaży

0,00

0,00

Instrumenty zabezpieczające o wartości
godziwej dodatniej

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

a
b
2.
a
b
3.
a
b
4.
a
b

5.
a
b

Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych
Ud
zia
kwota
zmiana wyceny
ły i
odniesiona w
wartość
wartość według wartość według
w trakcie
sposób wyceny
ak
wyceny
wyceny
bieżącym roku
godziwa na
20019/2020 roku
Rodzaj instrumentu finansowego
na dzień
cje
bilansowej na
bilansowej na
na kapitał z
dzień 31.03.2020
odniesiona na
31.03.2020 r.
w
01.04.2019 r.
31.03.2020 r.
aktualizacji
r.
RZiS
po
wyceny
zo
1. Aktywa przeznaczone do obrotu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
b
2.

Pożyczki udzielone i należności własne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktywa dostępne do sprzedaży

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumenty zabezpieczające o wartości
godziwej dodatniej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a
b
3.
a
b
4.
a
b

5.
a
b
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Nota Nr 12
Zapasy według okresów zalegania na 31.03.2020 r.
Rodzaj zapasu (w wartości brutto)
Lp.

Okres zalegania w dniach

1 0 - 90
2 90 - 180
3 180 - 360
4 powyżej 360
RAZEM w wartości brutto
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)
RAZEM wartość bilansowa

Materiały

Produkty gotowe

Półprodukty i
produkty w toku

Towary

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.04.2019 do 31.03.2020 r.

Lp.

Tytuł

1
2

Bilans otwarcia
Zwiększenia
utworzenie odpisów aktualizujących w
korespondencji z pozostałymi kosztami
operacyjnymi

a
b
c
3
a
b
c
4

Zmniejszenia

Odpisy
aktualizujące
materiały
0,00

0,00

Odpisy
aktualizujące
produkty gotowe
0,00

0,00

Odpisy
aktualizujące
towary
0,00

0,00

Odpisy
aktualizujące
półprodukty i
produkty w toku
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

rozwiązanie odpisów aktualizujących w
korespondencji z pozostałymi
przychodami operacyjnymi
wykorzystanie odpisów
Bilans zamknięcia

0,00

0,00

0,00

Razem odpisy
aktualizujące
zapasy

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 13
Należności krótkoterminowe
Short-term receivables
Stan na 31.03.2020r.
Lp.

wartość brutto
Tytuł

Item

No.

1
a

b

odpisy
aktualizujące

Stan na 31.03.2019r.
wartość netto

Balance as of 31 March 2020
gross value

revaluation
write-downs

wartość brutto

odpisy
aktualizujące

wartość netto

Balance as of 31 March 2019

net value

gross value

revaluation writedowns

net value

Należności od jednostek
powiązanych, z tego:

Receivables from related parties,
including:

0,00

0,00

0,00

3 472 364,08

0,00

3 472 364,08

z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie
spłaty:
-do 12 miesięcy
-powyżej 12 miesięcy
inne

trade receivables, maturing:
- up to 12 months
- above 12 months
other

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3 472 364,08
3 472 364,08
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3 472 364,08
3 472 364,08
0,00
0,00

2

Należności od pozostałych jednostek, Receivables from other entities,
z tego:
including:

646 878,78

227 626,81

419 251,97

227 626,81

227 626,81

0,00

a

z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie
spłaty:
-do 12 miesięcy
-powyżej 12 miesięcy

227 626,81
227 626,81
0,00

227 626,81
227 626,81
0,00

0,00
0,00
0,00

227 626,81
227 626,81
0,00

227 626,81
227 626,81
0,00

0,00
0,00
0,00

411 233,53
8 018,44
0,00
646 878,78

0,00
0,00
0,00
227 626,81

411 233,53
8 018,44
0,00
419 251,97

119 940,00
127 454,09
0,00
3 699 990,89

0,00
0,00
0,00
227 626,81

119 940,00
127 454,09
0,00
3 472 364,08

b
c
d

z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń
inne
dochodzone na drodze sądowej
RAZEM

trade receivables, maturing:
- up to 12 months
- above 12 months
receivables from tax, subsidy, customs,
social security and other benefits
other
claimed at court
TOTAL

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku
Short-term receivables - age in days
Lp.
Wiek w dniach

Age in days

No
1
a
b
2
a

b

Ogółem w
wartości brutto
Total gross value

bieżące, z tego :
od jednostek powiązanych
od pozostałych jednostek
przeterminowane, z tego :
od jednostek powiązanych
do 90 dni
90-180
180-360
powyżej 360
od pozostałych jednostek
do 90 dni
90-180
180-360
powyżej 360
RAZEM

current, including:
from related parties
from other entities
overdue, including:
from related parties
till 90 days
90-180
180-360
over 360
from other entities
till 90 days
90-180
180-360
over 360
TOTAL

0,00
0,00
0,00
227 626,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227 626,81
0,00
0,00
0,00
227 626,81
227 626,81

Odpisy
Ogółem w
aktualizujące
wartości netto
Revaluation
Total net value
write-downs
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227 626,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227 626,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227 626,81
0,00
227 626,81
0,00
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Nota Nr 14
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Short-term prepayments
Lp.
Tytuł

Item

No.
1
-

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
świadczenia na rzecz pracowników
koszty na przełomie okresów sprawozdawczych
VAT naliczony do odliczenia w kolejnych okresach
RAZEM

Short-term prepayments
employee benefits costs
costs regarded to the next financial year
input VAT to be calculated
TOTAL

Stan na
31.03.2020 r.
Balance as of 31
March 2020
1 666,81
0,00
0,00
1 666,81
1 666,81

Stan na
31.03.2019 r.
Balance as of 31
March 2019
101 457,54
57 777,09
12 796,00
30 884,45
101 457,54
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Nota Nr 15
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego
Capital structure
KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)

Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 50,00 zł
Wartość udziałów
Rodzaj
Udziałowiec
Liczba udziałów
wg wartości
uprzywilejowania
nominalnej
Value of
Shareholder
Type of shares Type of preference Number of shares series/issue at face
value
Wipro IT Services SE
zwykłe
990
49 500,00
Wipro Information Technology Netherlands BV
zwykłe
10
500,00
Liczba akcji (udziałów) razem / Shares total
1 000
Kapitał razem / Capital total
50 000,00
Rodzaj akcji
(udziałów)

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)
Capital ownership structure
Akcjonariusz / Udziałowiec

Wartość akcji/
udziałów

Shareholder

Value of shares

Wipro IT Services SE
Wipro Information Technology Netherlands BV
Razem / Total

Udział % w kapitale
zakładowym

Udział % w liczbie
głosów

Percentage share
Percentage share in
in the total number
the capital
of votes
49500
99,00%
99,00%
500
1,00%
1,00%
100%

100%

Nota Nr 16
Proponowany podział wyniku finansowego
Proposed distribution of the financial result
Tytuł
wynik finansowy za bieżący rok
nie podzielone wyniki za lata poprzednie
podział:
pokrycie straty z lat ubieglych
odniesienie na kapitał zapasowy
wynik nie podzielony

Item
financial result for present year
undistributed result of previous years
distribution:
previous year loss covering
increase of suplementary capital
undistributed result

Wartość / Amount
694 732,97
694 732,97
694 732,97

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 17
Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne
Changes in provisions for retirement and similar benefits
Lp.
Tytuł
Item
No
Opening balance
1 Bilans otwarcia
Provisions created (basis)
2 Utworzenie rezerw (tytuły)
retirement costs
a rezerwa na świadczenia emerytalne
erned leave
b rezerwa na odprawy
long service Award Plan
c rezerwa na nagrody jubileuszowe,premie
Release of provisions (basis)
3 Rozwiązania rezerw (tytuły)
Provisions applied
4 Wykorzystanie rezerw
Closing balance
5 Bilans zamknięcia

Zmiany w stanie pozostałych rezerw
Changes in other provisions
ostkach stowarzyszonych według stanu naTytuł
31.03.2019 r.
No
1 Bilans otwarcia
2 Utworzenie rezerw (tytuły)
a świadczenia na rzecz pracowników
b rezerwa (RMK Bierne) na audyt
c pozostałe rezerwy (RMK Bierne)
3 Rozwiązania rezerw (tytuły)
4 Wykorzystanie rezerw
5 Bilans zamknięcia

Item
Opening balance
Provisions created (basis)
employees costs
autit costs
other provisions
Release of provisions (basis)
Provisions applied
Closing balance

długoterminowe krótkoterminowe
Long-term
Short-term
401 689,65
77 197,42
62 401,32
11 736,96
62 401,32
11 736,96
0,00
0,00
0,00
1 644,29
0,00
0,00
464 090,97
87 290,09

RAZEM
TOTAL
478 887,07
74 138,28
74 138,28
0,00
0,00
1 644,29
0,00
551 381,06

długoterminowe krótkoterminowe
Long-term
Short-term
0,00
94 546,37
0,00
42 927,76
0,00
0,00
0,00
42 610,76
0,00
317,00
0,00
24 000,00
0,00
70 546,37
0,00
42 927,76

RAZEM
TOTAL
94 546,37
42 927,76
0,00
42 610,76
317,00
24 000,00
70 546,37
42 927,76

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 18
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania
Ageing analysis of trade liabilities
Lp.
No
1
a
b
2
a

b

Wiek w dniach
bieżące, z tego :
wobec jednostek powiązanych
wobec pozostałych jednostek
przeterminowane, z tego :
wobec jednostek powiązanych
do 90 dni
90-180
180-360
powyżej 360
wobec pozostałych jednostek
do 90 dni
90-180
180-360
powyżej 360
RAZEM

Age in days
current, including:
to related parties
to other entities
overdue, including:
to related parties
up to 90 days
90-180
180-360
above 360 days
to other entities
up to 90 days
90-180
180-360
above 360 days
TOTAL

Wartość
Amount
482 337,00
463 262,75
19 074,25
123 393,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123 393,46
79 066,43
29 852,61
14 017,82
456,60
605 730,46

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 18 cd
Wykaz zobowiązań bilansowych
List of Current Liabilities
Examples
Lp.

Rodzaj
kredytu/pożyczki

Nazwa banku
/pożyczkodawcy

Kwota
umowna

Wartość
zobowiązania na
dzień 31.03.2020
roku

Część
krótkoterminowa

Część
długoterminowa

No.

Type of
credit/loan

Bank name /
lender

Contractual
amount

The value of the
liability as per day
31.03.2020

Short-term part

Long-term part

1
RAZEM

0,00
0,00

0,00

0,00

Warunki
oprocentowania
na dzień
bilansowy
Interest
conditions as at
the balance
sheet date

Zabezpieczenie spłaty

Security for the
repayment

X

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe za okres 1.04.2019 - 31.03.2020r.

Nota Nr 19
Informacje o zobowiązaniach długoterminowych
Information on long-term liabilities
Lp.
No.

do 1 roku
up to 1 year
1

od 1 do 3 lat
from 1 to 3 years
0,00

0,00

od 3 do 5 lat
from 3 to 5 years
0,00

Nota Nr 20
Informacje o zobowiązaniach zabezpieczonych na majątku jednostki
Information on liabilities secured on the assets of the unit
Nie dotyczy

od 5 lat
from 5 years
0,00

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 21
Instrumenty finansowe zabezpieczające
Financial hedging instruments
Nie dotyczy
1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów
planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia).

2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§
41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj
zabezpieczenia

Opis instrumentu
zabezpieczającego

Wartość godziwa
instrumentu
zabezpieczającego na
dzień bilansowy

Charakterystyka
zabezpieczanego
rodzaju ryzyka

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).
Zyski lub straty odroczone
Opis
zabezpieczanej
pozycji

Przewidywany okres
do jej zajścia

Opis instrumentu
zabezpieczającego

Kwota

Przewidywany termin
uznania ich za
przychody lub koszty

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi
jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione
na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny
instrumentu zabezpieczającego
odniesione na kapitał z aktualizacji
wyceny
Zwiększenia
kapitału

Zmniejszenia
kapitału

Kwoty odpisane z kapitału
(funduszu) z aktualizacji
wyceny i zaliczone do
przychodów lub kosztów
finansowych okresu
sprawozdawczego

Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z
aktualizacji wyceny i dodane do ceny
nabycia lub inaczej ustalonej wartości
początkowej składnika aktywów lub
zobowiązań powstałych w wyniku
realizacji zabezpieczonej transakcji

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.

Nota Nr 22
Inne rozliczenia międzyokresowe
Other accruals
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów
As for the statement date, the company does not identify future inflows.

Zobowiązania warunkowe
Liabilities not included in the finantial statement
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych
As for the statement date, the company does not identify any conditional liabilities.
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Nota Nr 23
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa
Net revenues from sales of products, goods and materials (by type)
Lp.
Tytuł
1

2

Item

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura
rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:
sprzedaż usług
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
(struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:

Net revenues from sales of products (by type –
types of activity), including:
services rendered
Net revenues from sales of goods and materials
(by type of activity), including:

towary
materiały

goods
materials
RAZEM

TOTAL

1.04.2019-31.03.2020 r.

1.04.2018-31.03.2019 r.

6 557 704,36
6 557 704,36

11 712 268,90
11 712 268,90

0,00

0,00

6 557 704,36

11 712 268,90

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna
Net revenues from sales of products, goods and materials – territorial structure
Lp.
Tytuł
Item
Net revenues from sales of products
a Przychody netto ze sprzedaży produktów
kraj
domestic
zagranica
export
b

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
kraj
zagranica
RAZEM

Net revenues from sales of goods and materials
domestic
export
TOTAL

1.04.2019-31.03.2020 r.

1.04.2018-31.03.2019 r.

6 557 704,36
0,00
6 557 704,36

11 712 268,90
345 032,12
11 367 236,78

0,00

0,00

6 557 704,36

11 712 268,90

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 24
Informacje o kosztach działalności operacyjnej według rodzaju
Information on operating costs by type
Nie dotyczy

Nota Nr 25
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
Information on revenues, costs and results of discontinued operations in the financial year or to be discontinued in the following year
Spółka od stycznia 2020 roku nie posiada kontraktów na świadczenie usług.
Spółka nie osiąga przychodów z tytułu świadczenia usług oraz nie zatrudnia pracowników na dzień31.03.2020 r.
The company has not had contracts for the provision of services since January 2020.
The company does not generate revenues from the provision of services and does not employ employees as at 31.03.2020.

Nota Nr 26
Informacje o odsetkach i różnicach kursowych, powiększających cene nabycia towarów
Information on interest and exchange rate differences, increasing the purchase price of goods
Nie dotyczy

Nota Nr 27
Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
Information on the amount and nature of individual items of revenues and costs of extraordinary value
Nie dotyczy

Nota Nr 28
Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych.
Information on costs related to research and development works that have not been classified into intangible assets
Nie dotyczy
Nota nr 29
Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.
Nie dotyczy

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 30
Pozostałe przychody operacyjne

Other operating revenues
Lp.
Tytuł
1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2 Dotacje
3 Pozostałe, w tym:
a otrzymanie odszkodowania i kary umowne
b korekta księgowania
c inne
d świadczenia na rzecz pracowników
d rozwiązanie rezerw pozostałych
RAZEM
nostkach stowarzyszonych według stanu na 31.03.2019 r.

Item
Profit on disposal of non-financial fixed assets
Subsidies
Sundry, including:
settlement gain
corrections
other
employees cost
release of other provisions
TOTAL

1.04.2019-31.03.2020

Item
Loss on disposal of non-financial fixed assets
Revaluation of non-financial fixed assets
Sundry, including:
trade liabilities confirmation
travel costs from previous year
other cost
provisions
TOTAL

1.04.2019-31.03.2020

0,00
0,00
227 538,66
0,00
0,00
227 538,66
0,00
0,00
227 538,66

1.04.2018-31.03.2019

0,00
0,00
259 257,92
0,00
0,00
102 702,40
1 800,00
154 755,52
259 257,92

Nota Nr 31
Pozostałe koszty operacyjne
Other operating expenses
Lp.
Tytuł
1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3 Pozostałe, w tym:
a uzgodnienie sald zgodnie z potwierdzeniami
b koszty delegacji z lat ubiegłych
c inne koszty
d utworzenie rezerw
RAZEM

1.04.2018-31.03.2019

0,00
0,00
237 317,33
0,00
0,00
237 317,33

0,00
0,00
400 949,03
0,00
0,00
400 949,03

237 317,33

400 949,03

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 32
Przychody finansowe - odsetki za 2019/2020 rok
Financial revenues – interest for 2019/2020
Lp.
Rodzaj aktywu

Type of asset

No.
1

2

3

4

5

Dłużne instrumenty finansowe
w tym odsetki od aktywów objętych odpisem
aktualizującym
Udzielone pożyczki
w tym odsetki od aktywów objętych odpisem
aktualizującym
Należności
w tym odsetki od aktywów objętych odpisem
aktualizującym
Środki pieniężne
w tym odsetki od aktywów objętych odpisem
aktualizującym
Inne aktywa
w tym odsetki od aktywów objętych odpisem
aktualizującym
RAZEM

Debt financial instruments
including interest on assets covered with revaluation
write-downs
Loans granted
including interest on assets covered with revaluation
write-downs
Receivables
including interest on assets covered with revaluation
write-downs
Cash
including interest on assets covered with revaluation
write-downs
Other assets
including interest on assets covered with revaluation
write-downs
TOTAL

Inne przychody finansowe
Other financial revenues
Lp.
Tytuł
1 Rozwiązanie rezerw, z tytułu:
2 Pozostałe, w tym:
a
b
c

Item
Release of provisions, due to:
Other, including:
reversal of revaluation write-downs on interest on
odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności receivables

nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w
tym:
inne przychody
RAZEM

surplus of exchange losses over exchange gains,
including:
other
TOTAL

Przychody z odsetek w danym roku obrotowym
Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane
Odsetki naliczone i
od 3 do 12
powyżej 12
zrealizowane
do 3 miesięcy
miesięcy
miesięcy
Interest revenues in the financial year
Accrued and
Accrued but unrealized interest
realized interest
up to 3 months
from 3 to 12
above 12 months
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227 372,85

1 970,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227 372,85

1 970,96

0,00

0,00

1.04.2019-31.03.2020

1.04.2018-31.03.2019

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 33
Koszty finansowe - odsetki za 2019/2020 rok
Financial expenses – interest for 2019/2020
Lp.
Rodzaj zobowiązania

Type of liability

No.
1
2

3

4

Zobowiązania przeznaczone do obrotu
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
kredyty i pożyczki
dłużne papiery wartościowe
zobowiązania finansowe inne
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
inne zobowiązania krótkoterminowe
Długoterminowe zobowiązania finansowe
kredyty i pożyczki
dłużne papiery wartościowe
zobowiązania finansowe inne
Inne pasywa
RAZEM

Inne koszty finansowe
Other financial expenses
Lp.
Tytuł
1 Utworzenie rezerw, z tytułu:
2 Pozostałe, w tym:
a odpisy aktualizujące odsetki od należności
nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w
b
tym:

c

Liabilities held for trading
Other short-term liabilities, including:
credits and loans
debt securities
other financial liabilities
trade liabilities
other short-term liabilities
Long-term financial liabilities
credits and loans
debt securities
other financial liabilities
Other liabilities and equity
TOTAL

Item
Provisions created, due to:
Other, including:
revaluation write-downs on receivables
surplus of exchange losses over exchange gains,
including:

Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym
Odsetki naliczone lecz nie zapłacone
Odsetki naliczone i
od 3 do 12
powyżej 12
zapłacone
do 3 miesięcy
miesięcy
miesięcy
Interest expenses in the financial year
Interest accrued but unpaid
Interest accrued
from 3 to 12
and paid
up to 3 months
above 12 months
months
5 272,01

976,74

0,00

0,00

520,43
4 751,58
0,00

976,74
0,00
0,00

0,00

0,00

5 272,01

976,74

0,00

0,00

1.04.2019-31.03.2020

1.04.2018-31.03.2019

0,00
351 118,77

0,00
117 594,02

351 118,77

117 594,02

dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br.

exchange gains realised in current year

(3 831,26)

(49 027,11)

ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.

exchange losses realised in current year

325 065,63

195 242,98

dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny

unrealised valuation exchange gains

0,00

(29 029,00)

ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny
korekta naliczenia odsetek

unrealised valuation exchange losses
interest correction

29 884,40
0,00
351 118,77

407,15
0,00
117 594,02

RAZEM

TOTAL

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 34
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
Deferred tax assets
Lp.
Tytuł ujemnych różnic przejściowych
No.

1
a
b
c
d
e
f

g
2

Basis of negative temporary
differences
Odniesionych na wynik finansowy
related to financial result
rezerwa na świadczenia pracownicze
provison for emploee benefits
składka ZUS
ZUS contribution
niezapłacone delegacje
unpaid business trip
raty z ZFŚS
Instalments for social benefits fund
niezapłacone wynagrodzenia
unpaid salaries
RMK bierne oraz pozostałe rezerwy
costs of balance audit
wycena bilansowa - ujemne róźnice
kursowe
Odniesionych na kapitał własny

Kwota różnicy przejściowej
stan na
stawka podatku
31.03.2020 r.
Temporary difference amount
balance as of 31 March 2020

Aktywa z tytułu
podatku na
31.03.2020 r.
Deferred tax
asset as of 31
March 2020

tax rate

623 786,07

Kwota różnicy przejściowej
stan na
stawka podatku
31.03.2019 r.
Temporary difference amount

118 519,00

balance as of 31
March 2019
760 241,88
478 887,07

19%

90 989,00

0,00

19%

0,00

166 732,48

19%

31 679,00

0,00

19%

0,00

0,00

19%

0,00

0,00

19%

0,00

19 668,81

19%

3 737,00

0,00

19%

0,00

0,00

19%

0,00

42 927,76

19%

8 156,00

94 546,37

19%

17 964,00

29 477,25

19%

5 601,00
0,00

407,15
0,00

19%

77,00
0,00

118 519,00

760 241,88

0,00

118 519,00

0,00

0,00

144 446,00

No.

1
a

Basis of positive temporary
differences
Odniesionych na wynik finansowy
related to financial result
wycena bilansowa - dodatnie róźnice

b odsetki naliczone od lokaty
2 Odniesionych na kapitał własny
RAZEM / TOTAL
odpis aktualizujący wartość aktywa /
wartość netto rezerwy z tytułu podatku

144 446,00

104 762,00

623 786,07

Tytuł dodatnich różnic przejściowych

tax rate

19%

odpis aktualizujący wartość aktywa /
deferred tax asset revaluation

Lp.

Deferred tax asset
as of 31 March
2019

551 381,06

RAZEM / TOTAL

wartość netto aktywów z tytułu podatku
odroczonego wykazanych w bilansie /
deferred tax assets

Aktywa z tytułu
podatku na
31.03.2019 r.

X

Kwota różnicy przejściowej
stan na
stawka podatku
31.03.2020 r.
Temporary difference amount
balance as of 31 March 2020

tax rate

1 970,96

Rezerwa z tytułu
podatku na
31.03.2020 r.
Deferred tax
liabilities as of
31 March 2020
374,00

X

144 446,00

Kwota różnicy przejściowej
stan na
stawka podatku
31.03.2019 r.
Temporary difference amount
balance as of 31
tax rate
March 2019
30 672,84

Rezerwa z tytułu
podatku na
31.03.2019 r.
Deferred tax
liabilities as of 31
March 2019
5 828,00

0,00

19%

0,00

29 029,00

19%

5 516,00

1 970,96
0,00
1 970,96
0,00
374,00

19%

374,00
0,00
374,00

1 643,84
0,00
30 672,84
0,00
5 828,00

19%

312,00
0,00
5 828,00

X

X

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.

Nota Nr 35
Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych
Exchange rates applied to measurement of assets and liabilities in foreign currency
Lp.
Tytuł
2020-03-31
2019-03-31
4,5523
4,3013
1 kurs EUR/PLN
2 kurs USD/PLN
4,1466
3,8365
3 kurs RON/PLN
0,9429
0,9029

Sprawozdanie finansowe za okres 1.04.2019 - 31.03.2020r.
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Nota Nr 36
Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Explanations to the cash flow statement
Lp.
Tytuł
Środki pieniężne
1 Środki pieniężne w banku
a) Rachunek bieżący HSBC
b) Rachunek bieżący HSBC - subkonto VAT
c) Rachunek pomocniczy CitiBank
d) Rachunek pomocniczy CitiBank - subkonto VAT
e) Rachunek ZFŚS HSBC
f) Rachunek ZFŚS HSBC - subkonto VAT
2 Środki pieniężne w kasie
3 Lokaty bankowe
4 Inne środki pieniężne
Ekwiwalenty środków pieniężnych
RAZEM

1.04.2019-31.03.2020

22 833 938,90
1 133 938,90
1 083 632,79
0,00
44 720,52
0,00
5 585,59
0,00
0,00
21 700 000,00
0,00
0,00
22 833 938,90

1.04.2018-31.03.2019

20 621 430,03
10 621 430,03
10 507 835,42
0,00
69 231,20
0,00
44 363,41
0,00
0,00
10 000 000,00
0,00
0,00
20 621 430,03

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 37
Zatrudnienie
Employment
Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.
Informations about average employment in roating year divided into occupational groups.

Lp.

-

Wyszczególnienie/ Specification
Pracownicy ogółem, z tego:
Total employees,
pracownicy umysłowi
white-collar

Razem liczba
zatrudnionych (osoby) \
Total amount of
employees (person)
45
45

Nota Nr 38
Wynagrodzenia członków organów nadzorczych
remuneration of supervisory board members
Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).
Informations about Remuneration including remuneration from profit, paid or accured person
included in management or supervisory board (each group separately).

Zarząd Spółki
management
Rada Nadzorcza
supervisory board

0
0
0
0

Nota Nr 39
Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i
nadzorujących
Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem
warunków oprocentowania i terminów spłaty.
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza

0
0

Opis warunków zawartych umów:

Nota Nr 40
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym
roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W sprawozdaniu finansowym nie zostały ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Nota Nr 41
Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nie uwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym.
Nie zaistniały zdarzenia, które powinny zostać, a nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 42
Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Information on transactions with affiliated entities:
Inwestycje pożyczki,
Lp.
Nazwa jednostki
Należności
papiery
wartościowe

Zobowiązania

Przychody
operacyjne

Pozostałe
przychody
operacyjne

Przychody
finansowe

Koszty
operacyjne

1 Wipro Limited

0,00

463 262,75

4 171 989,16

23 764,82

3 Wipro Technologies

0,00

0,00

2 385 715,20

5 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

463 262,75

6 557 704,36

4

Wipro IT Services
Poland Sp. z o.o.
RAZEM

0,00

0,00

0,00

0,00

29 132,82

Pozostałe
koszty
operacyjne

0,00

Koszty
finansowe

0,00

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 43
Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji
Information about entities excluded from consolidation
Informacje o wpływie wyceny udziałów i akcji w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych metodą praw własności, które w
sprawozdaniu finansowym wyceniono w inny sposób (art. 55 ust. 7 ustawy o rachunkowości)

Lp.

Nazwa jednostki

No.

Unit name

RAZEM

Wartość udziałów
lub akcji w
bilansie

Wartość udziałów i
Wpływ na wynik za
akcji wycenionych
bieżący okres
metodą praw
sprawozdawczy
własności

Łączny wpływ
wyceny na
kapitały własne

The value of
shares or stocks
in the balance
sheet

The value of shares
Impact on the
and stocks valued
result for the
using the equity
current reporting
method
period

Total impact of
the valuation on
equity

0,00

0,00

0,00

0,00

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 43 cd
Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji
a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji

Lp.

Nazwa spółki wyłączonej z
konsolidacji

Podstawa prawna
wyłączenia

No.

The name of the company excluded
from consolidation

Legal basis for the
exemption

Dane uzasadniające
odstąpienie od
konsolidacji

Data justifying the
withdrawal from
consolidation

b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji - w przypadku zwolnienia z
obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56 ust 2 ustawy o rachunkowości

c) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

d) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
(podmiot sporządzający sprawozdanie bezpośrednio dominujący)
e) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym

Wartość przychodów netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów oraz
przychodów finansowych

Lp.

Nazwa i siedziba jednostki
wyłączonej

1

2

Lp.

Nazwa i siedziba jednostki
wyłączonej
2

Kapitał własny, z tego:
Rok ubiegły
Rok bieżący
3
4

Kapitał podstawowy
Rok ubiegły
Rok bieżący
5
6

Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Rok ubiegły
Rok bieżący
7
8

Udziały (akcje) własne
Rok ubiegły
Rok bieżący
9
10

Nazwa i siedziba jednostki
wyłączonej
2

Kapitał zapasowy
Rok ubiegły
Rok bieżący
3
4

Kapitał z aktualizacji wyceny
Rok ubiegły
Rok ubiegły
5
6

Pozostałe kapitały rezerwowe
Rok bieżący
Rok bieżący
7
8

Zysk (strata) z lat ubiegłych
Rok ubiegły
Rok bieżący
9
10

1

Lp.
1

Rok ubiegły
3

Rok bieżący
4

Wartość aktywów trwałych

Rok ubiegły
5

Rok bieżący
6

Przeciętne roczne zatrudnienie

Rok ubiegły
7

Rok bieżący
8

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 44
Informacja na temat połączenia spółek
Information on the merger of companies
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość
firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku
roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 45
Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie
Information on the nature and economic purpose of the contracts entered into by the unit not included in the balance sheet
Nie dotyczy

Nota Nr 46
Informacje o dokonanych w roku obrotowym zmian polityki rachunkowości
Information on changes in accounting policy made in the financial year
Nie dotyczy

Nota Nr 47
Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Numerical information, together with an explanation, ensuring comparability of data from the financial statements for the preceding year with the statement for the financial year
Nie dotyczy

Spółka WIPRO POLAND Sp. z o.o.
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Nota Nr 48
Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy
Information on remuneration of an auditor or entity authorized to audit financial statements paid or payable for the financial year
Lp.

Rodzaj usług
1 Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
Obligatory annual financial audit
2 Inne usługi poświadczające
Other certification services
3 Usługi doradztwa podatkowego
Tax Consulting Services
4 Pozostałe usługi
Other Services
RAZEM

Wysokość wynagrodzenia
42 610,76

42 610,76

