










Załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia: 07.02.2023 / Schedule no 1 to the merger plan dated 
on: February 7, 2023 

 

Uchwała nr 1 

 

Resolution no. 1 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników of the Extraordinary Shareholders’ Meeting 

spółki pod firmą of the company under the business name 

Holte Software Poland spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

Holte Software Poland spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością with its registered office 

in Warsaw 

(„Spółka”) (the „Company”) 

z dnia [_] 2023 roku of [_] 2023 

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie 

Spółki ze spółką EG Poland sp. z o.o. 

on granting consent to the merger of the 

Company with EG Poland sp. z o.o. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 

uchwala, co następuje: 

The Extraordinary Shareholders’ Meeting of the 

Company resolves as follows: 

§ 1. § 1. 

1. Na podstawie art. 506 § 1 oraz § 4 

Kodeksu spółek handlowych („KSH”), 

Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Spółki niniejszym wyraża 

zgodę na połączenie Spółki ze spółką EG 

Poland spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie (00-687), ul. Wspólna 70, 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 

0000824848, NIP: 7010967150, REGON: 

385392013, kapitał zakładowy 5.000,00 

złotych („Spółka Przejmująca”), w trybie 

art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez 

przeniesienie całego majątku Spółki na 

Spółkę Przejmującą (łączenie się przez 

przejęcie) („Połączenie”). 

1. Pursuant to Article 506 § 1 and § 4 of the 

Commercial Companies Code (the 

“CCC”), the Extraordinary Shareholders’ 

Meeting of the Company hereby approves 

the Company’s merger with EG Poland 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością with its registered 

seat in Warsaw (00-687), 70 Wspólna 

Street, entered in the Register of 

Entrepreneurs of the National Court 

Register kept by the District Court for the 

Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th 

Commercial Department of the National 

Court Register, under KRS number: 

0000824848, NIP: 7010967150, REGON: 

385392013, share capital in the amount of 

PLN 5,000.00 (the “Acquiring 

Company”), pursuant to Article 492 § 1 (1) 

of the CCC, i.e. by transferring all assets 

of the Company to the Acquiring Company 

(merger by acquisition) (the “Merger”).  

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Spółki niniejszym wyraża 

również zgodę na plan Połączenia z dnia 

7 lutego 2023 roku, uzgodniony pomiędzy 

Spółką i Spółką Przejmującą („Plan 

Połączenia”), i na treść wszystkich 

2. The Extraordinary Shareholders’ Meeting 

of the Company also hereby approves the 

Merger plan dated 7 February 2023, as 

agreed upon between the Company and 

the Acquiring Company (the “Merger 

Plan”), and the contents of all schedules 



załączników do Planu Połączenia, oraz 

potwierdza, że Plan Połączenia jest 

udostępniany do publicznej wiadomości w 

sposób określony w art. 500 § 21 KSH, tj. 

nieprzerwanie i bezpłatnie, od dnia 14 

lutego 2023 roku, na stronie internetowej 

Spółki pod adresem https://holte.pl/.  

to the Merger Plan, and confirms that the 

Merger Plan is has been made available to 

the public in the manner prescribed by 

Article 500 § 21 of the CCC, i.e., 

continuously and free of charge, since 14 

February 2023, on the Company’s website 

at https://holte.pl/.  

3. Zgromadzenie Wspólników upoważnia 

Zarząd Spółki do dokonania wszelkich 

niezbędnych czynności związanych z 

przeprowadzeniem Połączenia. 

3. The Shareholders’ Meeting authorizes the 

Management Board of the Company to 

perform all necessary actions related to 

the execution of the Merger. 

§ 2. § 2. 

Dla uniknięcia wątpliwości, jedyny wspólnik 

Spółki wyraża zgodę na rozwiązanie Spółki bez 

przeprowadzania jej likwidacji.  

For the avoidance of doubt, the sole shareholder 

of the Company agrees to dissolve the Company 

without liquidation. 

§ 3. § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze 

skutkiem od dnia wpisania Połączenia do rejestru 

właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

  

This resolution shall come into force upon 

adoption, effective as of the date of registration of 

the Merger in the registry competent according to 

the Acquiring Company’s registered office. 

 

  

https://holte.pl/
https://holte.pl/


Załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia: 07.02.2023 

 

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Holte Software Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 
na dzień 01.01.2023 r. 
 

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd HOLTE Software 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki 
przejmowanej zostało sporządzone na dzień 01 stycznia 2023 roku dla celów połączenia spółki 
przejmowanej ze spółką EG Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Wartość aktywów i pasywów Holte Software Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na dzień 
01.01.2023 r. wynosi: 

A. AKTYWA TRWAŁE  60 433,40 zł 

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 

II Rzeczowe aktywa trwałe 433,40 zł 

III Należności długoterminowe 60 000,00 zł 

I
V 

Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 

B. AKTYWA OBROTOWE 4 774 956,83 zł 

I   Zapasy 1 706 998,12 zł 

II   Należności krótkoterminowe  1 510 019,97 zł 

III   Inwestycje krótkoterminowe  1 549 113,24 zł 

I
V 

  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  8 825,50 zł 

  AKTYWA  RAZEM  4 835 390,23 zł 

 
  

A. KAPITAŁY   WŁASNE 2 610 528,66 zł 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 224 861,57 zł 

  PASYWA  RAZEM 4 835 390,23 zł 

   

   

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 01 stycznia 2023 r. wynosi: 
2.610.528,66 zł i wynika z przeliczenia:  

   

 AKTYWA  RAZEM 4 835 390,23 zł 

      minus  

 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 224 861,57 zł 

   

 WARTOŚĆ  NETTO 2 610 528,66 zł 

   

   
Wartość netto na jeden udział wynosi: 5 221,06 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Schedule no 2 to the merger plan dated on: February 7, 2023 
 
Determination of the value of the Acquired Company’s assets Holte Software Poland Sp. z o. o. with 
its registered office in Gdansk as of January 1, 2023. 
 
 
Acting based on art. 499 § 2 point 3 of the Code of Commercial Companies, the Management Board of 
Holte Software Poland Sp. z o. o. with its registered office in Gdansk informs, that this determination of 
the value of the Acquired Company's assets, was prepared as of January 1, 2023, for the purposes of 
the merger of the Acquired Company with EG Poland Sp. z o. o. based in Warsaw. 
 
Value of Assets and Liabilities of Holte Software Poland Sp. z o. with its registered office in Gdansk, as 
of January 1, 2023, is: 
 

A. FIXED ASSETS 60 433,40 zł 

I Intangible assets 0,00 zł 

II Tangible fixed assets 433,40 zł 

III Long-term receiveables 60 000,00 zł 

IV Long-term investments 0,00 zł 

V Long-term prepayments 0,00 zł 

B. CURRENT ASSETS 4 774 956,83 zł 

I Inventory 1 706 998,12 zł 

II Short-term receinables 1 510 019,97 zł 

III Short-term invetments 1 549 113,24 zł 

IV short-term investments 8 825,50 zł 

  TOTAL ASSETS 4 835 390,23 zł 

 
  

A. EQUITY 2 610 528,66 zł 

B. LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES 2 224 861,57 zł 

  TOTAL LIABILITIES 4 835 390,23 zł 

   

   

The net value of acquired company's assets as at January 1, 2023 is: PLN 2.610.528,66 and it 
is result of the calculation:  

   

 TOTAL ASSETS 4 835 390,23 zł 

      minus  

 LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES 2 224 861,57 zł 

   

 NET VALUE 2 610 528,66 zł 

   

   
The net value per one share is: 5 221,06 zł 

  



Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia: 07.02.2023 

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na 
dzień 01.01.2023 roku. 

EG Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(spółka przejmująca) 

OŚWIADCZENIE 

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki EG Poland Sp. z 
o.o. w Warszawie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i 
rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 stycznia 2023 r.  

Według stanu na dzień 01 stycznia 2023 r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie 
aktywów i po stronie pasywów sumę 20 616 906,43 zł. 

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i 
rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami 
rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości.  

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie 
przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości 
przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek 
handlowych. 

  



AKTYWA  

Poz. Nazwa pozycji 01.01.2023 

A Aktywa trwałe                   1 948 848,13  

I Wartości niematerialne i prawne                      462 000,00  

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych                                    -    

2 Wartość firmy                      462 000,00  

3 Inne wartości niematerialne i prawne                                    -    

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    -    

II Rzeczowe aktywa trwałe                      783 997,77  

1 Środki trwałe                      783 997,77  

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                    -    

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                      180 458,14 

c) urządzenia techniczne i maszyny                        78 677,15  

d) środki transportu - 

e) inne środki trwałe                      524 862,48  

2 Środki trwałe w budowie                                    -    

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie                                    -    

III Należności długoterminowe                      610 390,36  

1 Od jednostek powiązanych                                    -    

2 Od pozost. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                    -    

3 Od pozostałych jednostek                      610 390,36  

IV Inwestycje długoterminowe                                    -    

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                        92 460,00  

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        92 460,00  

2 Inne rozliczenia międzyokresowe                                    -    

B Aktywa obrotowe                 18 668 058,30  

I Zapasy                                    -    

II Należności krótkoterminowe                   9 162 860,28  

1 Należności od jednostek powiązanych                   6 765 844,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                   6 765 844,00  

-(1) do 12 miesięcy                   6 765 844,00  

-(2) 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:                                    -    

b) inne                                    -    

3 Należności od pozostałych jednostek                   2 397 016,28  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                        43 969,29  

-(1) do 12 miesięcy                        43 969,29  

-(2) powyżej 12 miesięcy                                    -    

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych                   2 353 046,99  

c) inne                                    -    

d) dochodzone na drodze sądowej                                    -    

III Inwestycje krótkoterminowe                   6 163 963,98  

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe                   6 163 963,98  

a) w jednostkach powiązanych                                    -    

b) w pozostałych jednostkach                                    -    

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                   6 163 963,98  

-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach                   6 163 963,98  

-(2) inne środki pieniężne                                    -    

-(3) inne aktywa pieniężne                                    -    

2 Inne inwestycje krótkoterminowe                                    -    

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                   3 341 234,04  

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                    -    

D Udziały (akcje) własne                                    -    

   Aktywa razem                 20 616 906,43  



PASYWA  

Poz. Nazwa pozycji 
01.01.2023 

A Kapitał (fundusz) własny                   2 269 884,14  

I Kapitał (fundusz) podstawowy                          5 000,00  

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                      889 398,25  

- 
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, w tym:                                    -    

-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                    -    

-(2) na udziały (akcje) własne                                    -    

V Zysk (strata) z lat ubiegłych                      467 742,44  

VI Zysk (strata) netto                      907 743,45  

VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                    -    

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                 18 347 022,29  

I Rezerwy na zobowiązania                   3 045 206,07  

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      111 462,00  

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                    -    

3 Pozostałe rezerwy                   2 933 744,07  

-(1) długoterminowe                                    -    

-(2) krótkoterminowe                   2 933 744,07  

II Zobowiązania długoterminowe                   4 390 738,32  

1 Wobec jednostek powiązanych                   4 280 039,05  

2 
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale                                    -    

3 Wobec pozostałych jednostek                      110 699,27  

a) kredyty i pożyczki                                    -    

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                    -    

c) inne zobowiązania finansowe                                    -    

d) zobowiązania wekslowe                                    -    

e) inne                      110 699,27  

III Zobowiązania krótkoterminowe                 10 911 077,90  

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                        63 885,42  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        63 885,42  

-(1) do 12 miesięcy                        63 885,42  

-(2) powyżej 12 miesięcy                                    -    

b) inne                                    -    

2 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale                                    -    

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                 10 847 192,48  

a) kredyty i pożyczki                                    -    

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                    -    

c) inne zobowiązania finansowe                                    -    

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                   9 874 829,70  

-(1) do 12 miesięcy                   9 874 829,70  

-(2) powyżej 12 miesięcy                                    -    

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                    -    

f) zobowiązania wekslowe                                    -    

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych                      535 995,85  

h) z tytułu wynagrodzeń                      435 590,43  

i) inne                             776,50  

4 Fundusze specjalne                                    -    

IV Rozliczenia międzyokresowe                                    -    

  Pasywa razem                 20 616 906,43  

 
 



Schedule no 3 to the merger plan dated on: February 7, 2023 
 

Statement containing information on the Company's accounting status prepared for the purposes of 
the merger as of January 1, 2023. 

EG Poland Sp. z o.o.  
with its registered Office in Warsaw 

 (Acquiring Company) 

STATEMENT 

Acting based on art. 499 § 2 point 4 of the Code of Commercial Companies, the Management Board of 
EG Poland Sp. z o. o. with its registered office in Warsaw, declares that the attached balance sheet has 
been prepared in accordance with the Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Laws No. 121, 
item 591, as amended) and presents a true and reliable picture of the accounting status and situation 
of the Company as at January 1, 2023. 

As of January 1, 2023, the book value of the acquired company shows PLN 20 616 906,43 on the assets 
and liabilities side. 

In addition, the Management Board of the Company declares that the attached balance sheet has been 
prepared based on correctly and reliably kept accounting books and in accordance with the accounting 
principles applied on a continuous basis resulting from the above-mentioned Accounting Act, using the 
same methods and in the same layout as the last annual balance sheet. 
 
Using the possibilities provided for in Art. 499 § 3 item 1 of the Code of Commercial Companies, the 
Company did not carry out an inventory of assets for the purposes of preparing the attached balance 
sheet. The values presented in this balance sheet take into account the provisions of Art. 499 § 3 item 
2 of the Code of Commercial Companies. 
  



ASSETS  

Poz. ITEM 01.01.2023 

A FIXED ASSETS                   1 948 848,13  

I Intangible assets                      462 000,00  

1 R&D expenses                                    -    

2 Goodwill                      462 000,00  

3 Other intangible assets                                    -    

4 Advances for intangible assets                                    -    

II Tangible fixed assets                      783 997,77  

1 Tangible fixed assets in use                      783 997,77  

a) Land ( including right to perpetual usufruct)                                    -    

b) buildings, premises, civil and water engineering structures                      180 458,14 

c) technical equipment                        78 677,15  

d) vehicles - 

e) other tangible fixed assets                      524 862,48  

2 Tangible fixed assets under construction                                    -    

3 Advances for tangible fixed assets under construction                                    -    

III Long-term receivables                      610 390,36  

1 From related parties                                    -    

2 From other entities in which the entity has equity interests                                     -    

3 From other entities                      610 390,36  

IV Long-term investments                                    -    

V Long-term prepayments                        92 460,00  

1 Deferred tax assets                        92 460,00  

2 Other prepayments                                    -    

B CURRENT ASSETS                 18 668 058,30  

I Inventory                                    -    

II Short-term receivables                   9 162 860,28  

1 Receivables from related parties                   6 765 844,00  

a) trade receivables, maturing:                   6 765 844,00  

-(1) up to 12 months                   6 765 844,00  

-(2) Above 12 months                                    -    

b) Other                                      -    

2 Receivables from other entities in which the entity has equity interests                                     -    

a) trade receivables, maturing:                                    -    

b) other                                    -    

3 Receivables from other entities                   2 397 016,28  

a) trade receivables, maturing:                        43 969,29  

-(1) up to 12 months                        43 969,29  

-(2) Above 12 months                                    -    

b) 
receivables from tax, subsidy, customs, social security and other 
benefits                   2 353 046,99  

c) Other                                      -    

d) claimed at court                                    -    

III Short-term investments                   6 163 963,98  

1 Short-term financial assets                   6 163 963,98  

a) in related parties                                    -    

b) other short-term financial assets                                    -    

c) cash and other pecuniary assets                   6 163 963,98  

-(1) cash in hand and at bank                   6 163 963,98  

-(2) other cash                                    -    

-(3) other pecuniary assets                                    -    

2 Other short-term investments                                    -    

IV short-term investments                   3 341 234,04  

C Called up share capital (fund)                                     -    

D Owns shares                                    -    

  TOTAL ASSETS                 20 616 906,43  



LIABILITIES  

Poz. ITEM 01.01.2023 

A EQUITY                   2 269 884,14  

I Share capital                           5 000,00  

II Supplementary capital, including:                      889 398,25  

-                                      -    

III Revaluation capital (fund), including:                                    -    

- due to fair value updating                                     -    

IV Other reserve capitals                                    -    

-(1) created in accordance with the articles of association of the company                                     -    

-(2) for own shares                                     -    

V Previous years – profits (loss)                      467 742,44  

VI Net profit (loss)                      907 743,45  

VII Write-off on net profit during the financial year (negative value)                                    -    

B LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES                 18 347 022,29  

I Provisions for liabilities                   3 045 206,07  

1 Provisions for deferred income tax                      111 462,00  

2 Provisions for retirement and similar benefits                                    -    

3 Other provisions                   2 933 744,07  

-(1) Long-term                                      -    

-(2) Short-term                   2 933 744,07  

II Long-term liabilities                   4 390 738,32  

1 To related parties                   4 280 039,05  

2 To other entities in which the entity has equity interests                                     -    

3 To other entities                      110 699,27  

a) credits and loans                                    -    

b) arising from issuance of debt securities                                    -    

c) other financial liabilities                                    -    

d) bill of exchange obligations                                     -    

e) other                        110 699,27  

III Short-term liabilities                 10 911 077,90  

1 To related parties                        63 885,42  

a) trade receivables, maturing:                        63 885,42  

-(1) up to 12 months                        63 885,42  

-(2) Above 12 months                                    -    

b) Other                                      -    

2 To other entities in which the entity has equity interests                                     -    

3 To other entities                 10 847 192,48  

a) credits and loans                                    -    

b) arising from insurance of debt securities                                    -    

c) other financial liabilities                                    -    

d) trade receivables, maturing:                   9 874 829,70  

-(1) up to 12 months                   9 874 829,70  

-(2) Above 12 months                                    -    

e) received advances for deliveries                                    -    

f) bill of exchange obligations                                     -    

g) tax, subsidy, customs, social security, and other benefits                      535 995,85  

h) payroll liabilities                      435 590,43  

i) other                               776,50  

4 Special funds                                    -    

IV Accruals                                    -    

  TOTAL LIABILITIES                 20 616 906,43  

 
  



Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia: 07.02.2023 

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na 
dzień 01 stycznia 2023 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak 
ostatni bilans roczny. 

Holte Software Poland Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gdańsku 

 (spółka przejmowana) 

OŚWIADCZENIE 

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Holte Software Poland 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia 
prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 stycznia 2023 
r.  

Według stanu na dzień 01 stycznia 2023 r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie 
aktywów i po stronie pasywów sumę 4 835 390,23 zł. 

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i 
rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami 
rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i 
w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.  

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie 
przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości 
przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek 
handlowych. 

  



Poz. Nazwa pozycji 01.01.2023 

- AKTYWA            4 835 390,23  

A Aktywa trwałe                   60 433,40  

I Wartości niematerialne i prawne    -                         -    

II Rzeczowe aktywa trwałe                        433,40  

1 Środki trwałe                        433,40  

a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)                               -    

b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.                               -    

c urządzenia techniczne i maszyny                        433,40  

d środki transportu                               -    

e inne środki trwałe                               -    

2 Środki trwałe w budowie                               -    

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie                               -    

III Należności długoterminowe                   60 000,00  

1 Od jednostek powiązanych                               -    

2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.                               -    

3 Od pozostałych jednostek                   60 000,00  

IV Inwestycje długoterminowe                               -    

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                               -    

B Aktywa obrotowe              4 774 956,83 

I Zapasy              1 706 998,12  

1 Materiały                               -    

2 Półprodukty i produkty w toku                               -    

3 Produkty gotowe                               -    

4 Towary              1 704 235,68  

5 Zaliczki na dostawy i usługi                     2 762,44  

II Należności krótkoterminowe            1 510 019,97  

1 Należności od jednostek powiązanych                               -    

2 Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.                               -    

3 Należności od pozostałych jednostek            1 510 019,97  

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:              1 487 621,92  

- do 12 miesięcy              1 487 621,92  

- powyżej 12 miesięcy                               -    

b z tyt. pod., dot., ceł, ubezp. in. tyt. publ.-praw                   11 110,29  

c inne                   11 287,24  

d dochodzone na drodze sądowej                               -    

III Inwestycje krótkoterminowe            1 549 113,24  

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe            1 549 113,24  

a w jednostkach powiązanych                               -    

b w pozostałych jednostkach                               -    

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne            1 549 113,24  

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach                 910 236,52  

- inne środki pieniężne               638 876,72    

- inne aktywa pieniężne                               -    

2 Inne inwestycje krótkoterminowe                               -    

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     8 825,50  

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                               -    

D Udziały (akcje) własne                               -    

- Aktywa razem            4 835 390,23  

 

  



Poz. Nazwa pozycji 01.01.2023 

- PASYWA            4 835 390,23  

A Kapitał (fundusz) własny            2 610 528,66  

I Kapitał (fundusz) podstawowy                   50 000,00  

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:            1 742 736,64  

1 Kapitał (fundusz) zapasowy            1 742 736,64  

2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)                               -    

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                               -    

1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                               -    

2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej                               -    

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                               -    

1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                               -    

2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                               -    

3 na udziały (akcje) własne                               -    

V Zysk (strata) z lat ubiegłych                 -  

VI Zysk (strata) netto               817 792,02  

VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)                               -    

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania            2 224 861,57  

I Rezerwy na zobowiązania                               -    

II Zobowiązania długoterminowe                               -    

III Zobowiązania krótkoterminowe            2 224 861,57  

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych            1 535 956,16  

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                               -    

- do 12 miesięcy                               -    

- powyżej 12 miesięcy                               -    

b inne            1 535 956,16  

2 Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap.                               -    

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                               -    

- do 12 miesięcy                               -    

- powyżej 12 miesięcy                               -    

b inne                               -    

3 Zobowiązania wobec pozostalych jednostek                 688.905,41  

a kredyty i pożyczki                     3 455,35  

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                               -    

c inne zobowiązania finansowe                               -    

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                   212 179,82  

- do 12 miesięcy                   212 179,82  

- powyżej 12 miesięcy                               -    

e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                 271 045,00  

f zobowiązania wekslowe                               -    

g z tyt. pod., ceł, ubezp. innych tyt. publ.-praw.                 201 183,73  

h z tytułu wynagrodzeń                               -    

i inne                     1 041,51  

4 Fundusze specjalne                               -    

IV Rozliczenia międzyokresowe                               -    

- Pasywa razem              4 835 390,23  

  



 
Schedule no 4 to the merger plan dated on: February 7, 2023 
 
Statement containing information on the accounting status of the Company prepared for the purposes 
of the merger as of January 1, 2023, using the same methods and in the same layout as the last 
annual balance sheet. 

Holte Software Poland Sp. z o.o.  
with its registered Office in Gdansk 

 (Acquired Company) 

STATEMENT 

Acting based on art. 499 § 2 point 4 of the Code of Commercial Companies, the Management Board of 
Holte Software Poland Sp. z o. o. with its registered office in Gdansk, declares that the attached balance 
sheet has been prepared in accordance with the Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Laws 
No. 121, item 591, as amended) and presents a true and reliable picture of the accounting status and 
situation of the Company as of January 1, 2023. 

As of January 1, 2023, the book value of the acquired company shows PLN 4,835,390,23 on the assets 
and liabilities side. 

In addition, the Management Board of the Company declares that the attached balance sheet has been 
prepared based on correctly and reliably kept accounting books and in accordance with the accounting 
principles applied on a continuous basis resulting from the above-mentioned Accounting Act, using the 
same methods and in the same layout as the last annual balance sheet. 
 
Using the possibilities provided for in Art. 499 § 3 item 1 of the Code of Commercial Companies, the 
Company did not carry out an inventory of assets for the purposes of preparing the attached balance 
sheet. The values presented in this balance sheet take into account the provisions of Art. 499 § 3 item 
2 of the Code of Commercial Companies. 
  



Segment ITEM 01.01.2023 

- ASSETS              4 835 390,23  

A FIXED ASSETS                   60 433,40  

I Intangible assets                               -    

II Tangible fixed assets                        433,40  

1 Tangible fixed assets in use                        433,40  

a Land (including right to perpetual usufruct)                               -    

b buildings, premises, civil and water engineering structures                               -    

c technical equipment                        433,40  

d vehicles                               -    

e other tangible fixed assets                               -    

2 Tangible fixed assets under construction                               -    

3 Advances for tangible fixed assets under construction                               -    

III Long-term receivables                   60 000,00  

1 From related parties                               -    

2 From other entities in which the entity has equity interests                                -    

3 From other entities                   60 000,00  

IV Long-term investments                               -    

V Long-term prepayments                               -    

B CURRENT ASSETS              4 774 956,83  

I Inventory              1 706 998,12  

1 Materials                               -    

2 Semi-finished products and work in progress                               -    

3 Finished products                               -    

4 Goods              1 704 235,68  

5 Advances for deliveries                     2 762,44  

II Short-term receivables              1 510 019,97  

1 Receivables from related parties                               -    

2 Receivables from other entities in which the entity has equity interests                                -    

3 Receivables from other entities              1 510 019,97  

a trade receivables, maturing:              1 487 621,92  

- up to 12 months              1 487 621,92  

- Above 12 months                               -    

b receivables from tax, subsidy, customs, social security and other benefits                   11 110,29  

c Other                     11 287,76  

d claimed at court                               -    

III Short-term investments             1 549 113,24  

1 Short-term financial assets              1 549 113,24  

a in related parties                               -    

b other entities:                               -    

c cash and other pecuniary assets             1 549 113,24  

- cash in hand and at bank                 910 236,52  

- other cash 638 876,72 

- other pecuniary assets                               -    

2 Other short-term investments                               -    

IV short-term investments                     8 825,50  

C Called up share capital (fund)                                -    

D Owns shares                               -    

- TOTAL ASSETS              4 835 390,23  

  



Segment ITEM 01.01.2023 

- LIABILITIES              4 835 390,23  

A EQUITY              2 610 528,66  

I Share capital                    50 000,00  

II Supplementary capital, including:             1 742 736,64  

1 Supplementary capital              1 742 736,64 

2 surplus of sales value over nominal value of shares (shares)                                -    

III Revaluation capital (fund), including:                               -    

1 Revaluation capital (fund)                               -    

2 due to fair value updating                                -    

IV Other reserve capitals, including:                               -    

1 Other reserve capitals                               -    

2 created in accordance with the articles of association of the company                                -    

3 for own shares                                -    

V Previous years – profits (loss) - 

VI Net profit (loss)                 817 792,02  

VII Write-off on net profit during the financial year (negative value)                               -    

B LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES              2 224 861,57  

I Provisions for liabilities                               -    

II Long-term liabilities                               -    

III Short-term liabilities              2 224 861,57  

1 To related parties              1 535 956,16  

a trade receivables, maturing:                               -    

- up to 12 months                               -    

- Above 12 months                               -    

b Other                1 535 956,16 

2 To other entities in which the entity has equity interests                                -    

a trade receivables, maturing:                               -    

- up to 12 months                               -    

- Above 12 months                               -    

b Other                                 -    

3 To other entities                 688 905,41  

a credits and loans                     3 455,35  

b arising from issuance of debt securities                               -    

c other financial liabilities                               -    

d trade receivables, maturing:                 212 179,82  

- up to 12 months                 212 179,82  

- Above 12 months                               -    

e received advances for deliveries                 271 045,00  

f bill of exchange obligations                                -    

g tax, subsidy, customs, social security and other benefits                 201 183,73  

h payroll liabilities                               -    

i other                       1 041,51  

4 Special funds                               -    

IV Accruals                               -    

- TOTAL LIABILITIES              4 835 390,23  
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