
Nota 10a
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

nazwa (firma) 
jednostki ze 
wskazaniem formy 
prawnej siedziba

przedmiot 
przedsiębiorstwa

charakter 
powiązania 

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona,
    z 

wyszczególnieniem 
powiązań 

bezpośrednich i 
pośrednich) 

zastosowana metoda 
konsolidacji/ 

wycena metodą 
praw własności, 

bądź wskazanie, że 
    jednostka nie 

podlega konsolidacji 
/ wycenie metodą 

praw własności

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu

wartość 
udziałów 
/akcji wg   

                 
          ceny 

nabycia

korekty 
aktualizujące 

wartość 
(razem)

wartość 
bilansowa 
udziałów /                        

akcji*

procent         
          posiad

anego           
                   k

apitału          
                      
zakładowego

udział w 
ogólnej            

liczbie głosó
w                  

   na walnym 
zgromadzeniu

wskazanie innej 
niż określona 

pod lit. j) lub k) 
podstawy kontroli 

/ współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu

Nordea Finance 
Polska S.A. Gdynia

wynajem 
środków 

transportu 
lądowego, 
wodnego, 

lotniczego; 
wynajem maszyn 

i urządzeń 
rolniczych, 

budowlanych, 
biurowych i 

innych; sprzedaż 
detaliczna 
pojazdów 

mechanicznych; 
leasing 

finansowy
podmiot 

stowarzyszony praw własności 1998.01.19 3 855 124 26,62 15,35
Inwestycje 
Kapitałowe S.A. Gdynia

pośrednictwo 
finansowe podmiot zależny praw własności 1994.10.14 9 097 -1 730 100,00 100,00
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Nota 10b
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - cd.

kapitał 
własny 

jednostki, 
w tym:

               
                
     kapitał      

zakładowy

należne wpłaty    
                         na 

kapitał
zakładowy 

(wielkość ujemna) 
kapitał       

zapasowy

pozostały 
kapitał 

własny, w 
tym:

                         
zysk (strata) z 
lat ubiegłych

zysk (strata) 
netto

Nordea Finance 
Polska S.A. 463 13900 379 -13816 -12289 -1527

Inwestycje 
Kapitałowe S.A. -1730 1524 8745 -11999 -11456 -543

Nota 10b - cd.
zobowiązania 

jednostki, w 
tym:

należności 
jednostki, w 

tym: aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub 

zobowiązania
krótko-              

terminowe

zobowiązania
długo-              

terminowe

należności 
krótko-              

terminowe

należności 
długo-              

terminowe
jednostki          

razem
ze                   

sprzedaży

przez emitenta  
wartość udziałów 
/akcji w jednostce

należne dywidendy 
od jednostki za 

ostatni                      
     rok obrotowy

Nordea Finance 
Polska S.A. 33890 9800 24090 31512 10598 20914 34418 3842

Inwestycje 
Kapitałowe S.A. 5095 5095 1131 1131 3737 627
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Nota 14b
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych wartość firmy

koncesje, 
patenty, licencje 

i podobne 
wartości,

inne wartości 
niematerialne

i prawne 
zaliczki wartości 

niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i 

prawne razem
w tym:

oprogramowanie 
komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych 
i prawnych na początek okresu 27 293 10 561 1 226 5 755 43 609
zwiększenia (z tytułu) 8 201 131 25 925 34 126

zakupu 121 121 121
rozliczenia inwestycji 8 074 10 25 925 33 999
inne 6 6

zmniejszenia (z tytułu) 142 76 142
likwidacji 136 76 136
inne 6 6

wartość brutto wartości niematerialnych 
i prawnych na koniec okresu 27 293 18 620 1 281 31 680 77 593
skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu 193 2 921 806 288 3 402
amortyzacja za okres (z tytułu) 1 390 1 592 166 1 163 4 145

amortyzacja planowa 1 390 1 728 240 1 163 4 281
likwidacji -130 -74 -130
inne -6 -6

skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu 1 583 4 513 972 1 451 7 547
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu

zwiększenie
zmniejszenie
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odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych 
i prawnych na koniec okresu 25 710 14 107 309 30 229 70 046
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