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1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 
 
Częstochowa, dnia 25 maja 2012 roku 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Zarządu STI GROUP S.A. przekazuję Państwu raport podsumowujący działalność Spółki w 

roku 2011. Przekazujemy Państwu oprócz wyników finansowych, również najważniejsze informacje o 

wydarzeniach minionego roku oraz stojące przed nami wyzwania na rok bieżący. 

 

Rok obrotowy 2011 był wyjątkowym w historii Spółki. Najistotniejszym wydarzeniem roku był  debiutu 

STI GROUP S.A. na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie, który miał miejsce w dniu 4 maja 2011 roku. Do obrotu wprowadzonych zostało 

10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 5.002.400 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. W dniu 14 listopada 2011 roku na 

posiedzeniu Zarządu Emitent działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz 

zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 listopada 2011 roku Zarząd STI GROUP 

postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego wynoszący 

15.002.400 (piętnaście milionów dwa tysiące czterysta) złotych, o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) 

złotych, do wysokości 16.002.400 (szesnaście milionów dwa tysiące czterysta) złotych, poprzez emisję 

1.000.000,00 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty 

każda. Rok 2011 to również uruchomienie pierwszej gazety internetowej: wCzestochowie.pl. Projekt 

"Grupa Regionalnych Gazet Internetowych" zakłada stworzenie sieci serwisów internetowych 

powiązanych ze sobą tematycznie i informatycznie. Głównym założeniem przy opracowaniu koncepcji 

projektu jest stworzenie zgodnych z aktualnymi trendami social media lokalnych społeczności 

internetowych, skupiających osoby stale poszukujące informacji ze swojego otoczenia. W dniu 7 

grudnia 2011 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków pomocowych 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013. Priorytet 1. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość. 

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności spółki STI GROUP S.A. poprzez budowę Grupy 

Regionalnych Gazet Internetowych w Województwie Śląskim. Spółka czeka na rozpatrzenie wniosku. 

 

Zaufanie, jakim obdarzyli nas Akcjonariusze i Partnerzy zobowiązuje, dlatego też będziemy nadal 

angażować wszystkie siły w dalszy, intensywny rozwój Spółki. Pragnę także wyrazić podziękowanie i 

pracownikom za ogromny wysiłek i rzetelną pracę, która jest fundamentem naszego rozwoju. W 2012 

roku zamierzamy skutecznie wykorzystywać nasze atuty, dążąc konsekwentnie do powiększania 



 

przewagi nad konkurencją. Jestem przekonany, że dzięki zdobytym doświadczeniom, wiedzy i 

zaangażowaniu całego zespołu rok 2012 będzie rokiem dynamicznego rozwoju i osiągania coraz 

lepszych wyników. Na koniec chciałbym ponownie zadeklarować, że STI GROUP SA będzie nadal 

przestrzegać i dbać o utrzymanie wysokiego i przejrzystego poziomu corporate governance. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Piotr Rurarz 

Prezes Zarządu STI GROUP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU 

 
 
 
Zarząd STI GROUP S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz 

jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz 

sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Piotr Rurarz 

…………………………………… 

Prezes Zarządu STI GROUP S.A. 

 

 

3. OŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU 

 

 

Zarząd STI GROUP S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, tj. Biuro Rachunkowe A. Gabryś sp. z o.o.  z siedzibą Sosnowcu, ul. Dobra 3/1, 

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa 

oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego  sprawozdania, spełniali warunki 

do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego. 

 

Piotr Rurarz 

…………………………………… 

Prezes Zarządu STI GROUP S.A. 

 

 

 

 

 

 



 

4. DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI 

 

Nazwa (firma):   STI GROUP Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona:   STI GROUP S.A. 

Forma prawna:   Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba:    Częstochowa 

Adres:     Dekabrystów 41 lokal 714, 42-215 Częstochowa 

Telefon:    +48 343 444 700 

Fax:     +48 343 444 703  

Adres poczty elektronicznej:  kontakt@stigroup.pl  

Adres strony internetowej:  www.stigroup.pl  

 

Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS:     0000373608 

REGON:    241811803 

NIP:     9492163154 

 

 

5. STRUKTURA AKCJONARIATU 

Struktura akcjonariatu Spółki STI GROUP S.A. na dzień 31.12.2011 rok: 

 

Akcjonariusz Ilość akcji Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Ilość 

głosów na 

WZ 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów na WZ 

Piotr Rurarz 7 220 973 48,13 % 7 220 973 48,13 % 

Łukasz Maletz 7 189 887 47,92 % 7 189 887 47,92 % 

Pozostali     591 540 3,95%     591 540 3,95% 

Ogółem  15.002.400 100 % 15.002.400 100 % 

 

 

 

 

 



 

 

Udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZ (%) 

47,92%

48,13%

3,95%

Udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie g łosów na WZ 
(%)

Łukasz Maletz

Piotr Rurarz

Pozostali

 

 

 

6. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

Spółka nie publikuje danych porównywalnych do poprzedniego okresu rozliczeniowego z uwagi na 

krótki okres działalności. 

 

Tabela 1. Wybrane dane finansowe – Bilans –  

 

PLN EURO  

WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2011 

I. Kapitał własny 11 522 614,43 2 608 815, 08 

II. Należności 

długoterminowe 

- - 

III. Należności 

krótkoterminowe 

85 610,00 19 382, 81 

IV. Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 

263 885,14 59 745,77 

V. Zobowiązania 

długoterminowe 

- - 



 

VI. Zobowiązania 

krótkoterminowe 

793 121,99 179 569,37 

 

 

Tabela 2. Wybrane dane finansowe – Rachunek Zysków i strat 

PLN EURO  

WYSZCZEGÓLNIENIE Okres 

od 01.01.2011 

do 31.12.2011 

Okres 

od 01.01.2011 

do 31.12.2011 

Przychody netto ze 

sprzedaży 

377 882,90 85 555,81 

Amortyzacja 3 298 052,47 746 706,32 

Zysk/strata na sprzedaży - 4 401 707,86 - 996 583, 01 

Zysk/strata na 

 działalności 

operacyjnej 

- 4 440 917,05 - 1 005 460,30 

Zysk/strata brutto - 4 492 848,57 - 1 017 218,02 

Zysk/strata netto - 4 479 785,57 - 1 014 260, 45 

 

 

7. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 20 11 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011 Firmy STI GROUP S.A. 

 

Sprawozdanie finansowe spółki za rok 2011 zostało sporządzone w sposób określony przez Ustawę z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Sprawozdanie 

dotyczy firmy działającej pod nazwą ”STI GROUP S.A.” z siedzibą w  Częstochowie przy 

Dekabrystów 41 lokal 714, 42-215 Częstochowa. Zarejestrowaną z Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod nr 0000373608 prowadzonym przez Sąd Rejonowy  w Częstochowie. Spółka jest zarejestrowana 

jako podatki VAT w Urzędzie Skarbowym w Częstochowie pod numerem NIP 9492163154, posiada 

numer statystyczny w systemie REGON 241811803. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności jest wydawanie gazet internetowych o charakterze 

informacyjnym. Emitent rozpoczął działalność w wyniku podziału spółki STIgroup sp. z o.o. i 

wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki STI GROUP S.A.. 



 

 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres rozliczeniowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym to 

jest od 01.01.2011 do 31.12.2011. Sprawozdanie finansowe obejmuje wyłącznie jednostkę 

gospodarczą, gdyż w skład przedsiębiorstwa nie wchodzą inne przedsiębiorstwa. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Sprawozdanie finansowe STI GROUP S.A.  
Za okres od 20.12.2012r. do 31.12.2011r. 

 
 

INFORMACJA DODATKOWA 
 
 
 
do bilansu i rachunku zysków i strat za okres od 20.12.2010 do 31.12.2011 rok Spółki Akcyjnej STI 

GROUP z siedzibą w Częstochowie, ul. Dekabrystów 41 lok. 714. 

Informację opracowano stosując grupowania zagadnień oraz ich numerację, wg załącznika Nr 1 do 

znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. 

 
 
I . WPROWADZENIE 
 
 

1. STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Dekabrystów 41 lok. 714 w Częstochowie 

została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 

Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 

20.12.2010 roku pod numerem KRS: 0000373608 na podstawie aktu notarialnego z dnia 

10.11.2010 roku repertorium A nr 6628/2010 sporządzonego przez Notariusza Adama 

Sadowskiego. 

 

Spółka otrzymała regon nr 241811803 dnia 22.12.2010 oraz NIP 9492163154 nadany przez 

Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie dnia 28.12.2010. 

 

Spółka powstała poprzez wydzielenie części majątku STIGROUP spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa i 

przeniesienia wydzielonego majątku na nowo zawiązaną spółkę akcyjną. 

 

Okres działalności Spółki jest nieoznaczony.  

 

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. 

 

Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2011 roku. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest: 



 

- działalność portali internetowych 

- działalność usługowa w zakresie informacji 

- reklama, badanie rynku i opinii publicznej 

 

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 20.12.2010 do 31.12.2011 roku. 

 

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 
 
Metody wyceny aktywów i pasywów i sporządzania sprawozdania finansowego 
 
 

1. Stosowane metody wyceny: 

 

Aktywa 

- środki trwałe według ceny nabycia 

- inwestycje rozpoczęte według ceny nabycia 

- wartości niematerialne i prawne według ceny nabycia 

- materiały według cen zakupu 

- produkcja niezakończona według technicznego kosztu wytworzenia 

- wyroby gotowe według planowanej ceny sprzedaży nie wyższej niż możliwej do uzyskania przy 

sprzedaży 

- należności z wszelkich tytułów według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów 

rozliczeniowych 

- środki pieniężne według wartości nominalnej stanów gotówki w kasie, środków na rachunkach 

bankowych 

- rozliczenia międzyokresowe według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów 

 

Środki trwałe przejęte jako aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki STI TRAVEL sp. 

z o.o., które były ujęte w ewidencji środków trwałych przyjmuje się w wartości wynikającej  

z ewidencji a odpisy umorzeniowe są kontynuowane z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów 

amortyzacyjnych oraz kontynuacją metod amortyzacji przyjętą przez podmiot podzielony. 

Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed podmiot podzielony 

wartość początkową ustala się jako sumę ich wartości rynkowych w przypadku wystąpienia dodatniej 

wartości firmy. 



 

Powstała dodatnia wartość firmy jest amortyzowana przez 5 lat bilansowo ujmując amortyzację na 

koniec każdego kwartału i nie jest uwzględniana podatkowo. 

Do wyceny projektów (wartości niematerialne i prawne) w ramach wyceny zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa zastosowano metodę Venture Capital. 

 

 

W związku z cesją umów leasingowych na Spółkę Akcyjną w wyniku podziału Spółki STIgroup Sp. z 

o.o. ze względu na nieistotną wartość bilansową Spółka Akcyjna przyjęła uproszczenie zgodnie z art. 

3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości. 

 

W zakresie amortyzacji stosowana jest metoda liniowa – czynnikiem decydującym o zaliczeniu 

składnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest okres używania (powyżej 

roku). 

 

Przedmioty do wartości 1500 zł bez względu na okres użytkowania traktuje się jako materiały i 

odpisuje w całości w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu. Z tej grupy przedmioty 

„atrakcyjne” podlegają ewidencji ilościowej dla celów kontrolnych. 

 

Przedmioty o wartości powyżej 1500 zł i okresie użytkowania ponad rok traktuje się jako środki 

trwałe i amortyzuje się jednorazowo w miesiącu ich zakupu 

 

Możliwe jest by przedmioty o wartości niższej niż 1500 zł i okresie użytkowania ponad rok wpisywać 

jako środki trwałe w przypadkach gdy Zarząd spółki tak zadecyduje. 

 

Środki trwałe o wartości do 3500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu ich zakupu. 

Środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł amortyzuje się metodą liniową od miesiąca następnego po 

miesiącu oddania ich do użytkowania. 

 

Nakłady na dobra inwestycyjne wymagające montażu lub polegające na robotach budowlano-

montażowych księguje się na koncie : „środki trwałe w budowie” 

 

Rzeczowy majątek obrotowy: 

 

Ewidencja towarów – odpisywanie w koszty wartości w momencie ich sprzedaży. Towary wyceniane 

są wg cen nabycia (cena rzeczywista zakupu). 



 

 

Pasywa 

- kapitały, fundusze według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów 

- kredyty i pożyczki według wartości nominalnej wynikającej w dokumentów 

- zobowiązania wszelkich tytułów według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów 

- rezerwy według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów 

- rozliczenia międzyokresowe przychodów według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów 

 

 

Metody ustalania wyniku finansowego 

 

Przyjmuje się metodę prowadzenia rachunku kosztów metodą porównawczego rachunku kosztów. 

Generowane w ciągu roku (okresu) koszty ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” – koszty według 

rodzaju i ich rozliczenie, a następnie są one rozliczane na kontach zespołu „5” – koszty według typów 

działalności. 

Przy ustalaniu wyniku na sprzedaży uwzględnia się wartości wynikające ze zmiany stanu produktu. 

 

Rachunkowość prowadzona jest komputerowo, przy zastosowaniu programu firmy CDN  Optima 

przeznaczonego do prowadzenia ksiąg handlowych. Zapisy wprowadzane są do rejestrów VAT 

zakupu lub sprzedaży, a następnie księgowane do ksiąg handlowych. Dane do powyższych rejestrów 

są wprowadzane bezpośrednio i zapisują się na kontach tworząc zestawienie obrotów i sald. Dane 

archiwizowane są na dysku twardym komputera oraz dodatkowo po zakończeniu miesiąca 

archiwizowane na dysku zewnętrznym, który jest odpowiednio przechowywany. 

 

2. Zmiany metod księgowości i wyceny – nie występuje 

 

3. Dokonane w stosunku do roku poprzedniego zmiany sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego – nie występuje 

 

4. Przedstawienie informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych 

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – 

nie występuje 

 

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 

uwzględniono ich w bilansie i rachunku zysków i strat – nie występuje 



 

 

6. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – 

nie występuje 

 

 

 

 

 



 

II.  DANE UZUPEŁNIAJ ĄCE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU 

 
 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, warto ści 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 

 

Lp . Wyszczególnienie 
Stan na 
początek 
okresu 

Zmiany Stan na koniec 
okresu 

   Zwiększenia Zmniejszenia  

I Wartości niematerialne i 
prawne: 

    

1. Wartość firmy 124 195,29 --- 24 839,06 99 356,23 

2. 

1. Inne wartości niematerialne i 
prawne 
a)wartość brutto 
b)dotychczasowe umorzenie 
c)wartość netto 

 
 

15 073 093,64 
85 558,45 

14 987 535,19 

 
 

2 914,89 
3 250 507,29 

--- 

 
 

3 031,00 
--- 
--- 

 
 

15 072 977,53 
3 336 065,74 

11 736 911,79 

II. Środki trwałe:     

1. Grunty --- --- --- --- 

2. 

Budynki, lokale, obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 
a) wartość brutto 
b) dotychczasowe umorzenie 
c) wartość netto 

 
 

--- 
--- 
--- 

 
 

--- 
--- 
--- 

 
 

--- 
--- 
--- 

 
 

--- 
--- 
--- 

3. 

Maszyny i urządzenia: 
a) wartość brutto 
b) dotychczasowe umorzenie 
c) wartość netto 

 
52 976,19 
34 837,83 
18 138,36 

 
22 376,83 
15 576,11 

--- 

 
--- 
--- 
--- 

 
75 353,02 
50 413,94 
24 939,08 

4. 

Środki transportu: 
a) wartość brutto 
b) dotychczasowe umorzenie 
c) wartość netto 

 
--- 
--- 
--- 

 
--- 
--- 
--- 

 
--- 
--- 
--- 

 
--- 
--- 
--- 

5. 

Pozostałe środki trwałe 
a) wartość brutto 
b) dotychczasowe umorzenie 
c) wartość netto 

 
46 709,60 
31 782,69 
14 926,91 

 
7 695,37 
7 130,01 

--- 

 
--- 
--- 
--- 

 
54 404,97 
38 912,70 
15 492,27 

6. Środki trwałe w budowie 1 971,86 72 000,00 --- 73 971,86 

7. 
Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

--- 13 063,00 --- 13 063,00 

 
 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie dotyczy 



 

 
 
 

3. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów  

 

– Umowa z Grenkeleasing sp. z o.o. nr 073012800 na leasing zestawu komputerowego 430,18 

zł netto. 

 

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

podatków i ceł: 

 

Lp. Wyszczególnienie Stan na koniec 
okresu 

1. 

Zobowiązania z tyt. podatków i ceł: 

a) podatek doch.os.fiz. 

b) ZUS 

c) podatek doch.os.praw. 

d) VAT 

e) podatek PCC 

f) podatek od środków transportu 

g) podatek od nieruchomości 

 

 

3 025,00 

37 849,75 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

 Razem zobowiązania 40 874,75 

 



 

 
5. Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2011: 

 

Lp. Wyszczególnienie Stan na 
20.12.2010 Zmiany Stan na 

31.12.2011 

   Zwiększenia Zmniejszenia  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Akcjonariusz 

Łukasz Maletz 

wartość 

Piotr Rurarz 

wartość 

Pozostali 

wartość 

 

 

 

 

 

 

 

7 570 854,00 zł 

 

7 431 546,00 zł 

 

0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

 

1 581 808,00 zł 

 

 

 

 

1 371 235,00zł 

 

210 573,00 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

6 199 619,00zł 

 

7 220 973,00 zł 

 

1 581 808,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 
W 2011 roku nastąpiło zwiększenie kapitału rezerwowego o kwotę 1 000 000,00 zł. Spółka 
wyemitowała akcje „C”. W związku z tym, iż zmiany zostały uwzględnione w KRS w 2012 roku, w 
bilansie 2011 widneje jako kapitał rezerwowy. 
 
 

6. Propozycja co do sposobu pokrycia straty – strata zostanie pokryta z zysków lat 

następnych. 

 

7. Informacje o stanie rezerw – nie występuje 

 

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności - nie występuje 



 

 

9. W okresie od 20.12.2010 do 31.12.2011 Spółka poniosła koszty: 

 

Lp. Wyszczególnienie Stan na koniec okresu 

1. Amortyzacja 3 298 052,47 

2. Zużycie materiałów i energii 32 742,57 

3. Usługi obce 411 642,05 

4. Podatki i opłaty 14 111,20 

5. Wynagrodzenia 554 184,28 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 97 738,07 

7. Pozostałe koszty rodzajowe 371 120,12 

 Razem koszty 4 779 590,76 

 
 

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 
 

1. 748,72 zł emisja spotu reklamowego na 2012 rok 
2. 1 758,33 zł prenumerata czasopism Gofin na 2012 rok 

 
 

11. Grupy zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie dotyczy 

 
12. Zobowiązania warunkowe – nie występują 

 



 

 
III.  DANE UZUPEŁNIAJ ĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i usług: 

 

 

 Wyszczególnienie  

  Kwota 

 Przychody razem 377 882,90 

 Przychodu ze sprzedaży usług: 377 107,90 

 a) Miasto Sportu 220 000,00 

 b) SportIdent 25 678,83 

 c) Sportfoto 2 086,11 

 d)Grupa Portali Lokalnych 92 853,26 

 e) IT 795,00 

 f) Poligrafia i reklama 35 694,70 

 Przychody pozostałe 775,00 

 
 
 

2. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie występuje 

 

3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występuje. 



 

 

4. Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem 

finansowym brutto: 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

I. Strata bilansowa 4 495 618,08 

1. Przychody nie stanowiące podstawy opodatkowania --- 

 – naliczone odsetki od należności --- 

 – umorzone odsetki zwłoki --- 

 – naliczone koszty sądowe --- 

2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu --- 

 – odsetki budżetowe 731,54 

 – podatek vat  178,15 

 – wynagrodzenia płatne do 10.01.2012 17373,10 

 – odsetki naliczone --- 

 – składki na rzecz organizacji nieobowiązkowych --- 

 – reprezentacja 3 690,00 

 - amortyzacja NKUP 3 017 337,49 

 – ZUS pracodawcy niezapłacony 16 507,18 

 – kara za zanieczyszczenia --- 

 – pozostałe wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania 47 745,96 

 – naliczone odsetki  35074,66 

 – odpisy aktualizujące należności  

 – amortyzacja wartości firmy 24 839,06 

II. Strata podatkowa 1 299 316,59 

 
 
Podstawa opodatkowania: strata brutto spółki – 1 299 316,59 zł 
 
 
 

5. Koszt wytworzenia środków na potrzeby własne – nie występuje 

 



 

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 

– nie dotyczy 

 

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe – nie dotyczy 

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe – nie 

występuje 

 

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie występuje 

 

IV.  INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH 

 

Brak 

 

V.  INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH 

 

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe 

 

Pracownicy 
umysłowi 

Pracownicy na 
stanowiskach 
robotniczych 

Uczniowie 

Pracownicy na 
urlopach 

bezpłatnych i 
wychowawczy

ch 

Zatrudnieni 
poza 

granicami 
kraju 

Ogółem 
zatrudnieni w 

jednostce 

14 ––– ––– ––– ––– 14 

 
 

2. Informacje o wynagrodzeniach 

 

Lp. Wyszczególnienie Na koniec okresu 

  Kwota 

1. Wynagrodzenia ogółem 554 184,28 

 w tym wynagrodzenia Zarządu 73 911,24 

 w tym wynagrodzenia Rady Nadzorczej 19 664,84 



 

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 97 738,07 

 
 

3. Informacja o pożyczkach udzielonych organom zarządzającym i nadzorującym –  

     Nie występuje 

4. Informacja o pożyczkach udzielonych Spółce: 

 

Spółce zostały udzielone pożyczki w łącznej wysokości w 2011 roku w kwocie 746 500,00 zł. 

 

5.  Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego Spółki wynosi 

6 765,00 zł brutto. 

 

VI.  ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZ ĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT 
UBIEGŁYCH UJ ĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

 

1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowym – nie dotyczy 

 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym a nie 

uwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy 

 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, metod 

wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego – nie dotyczy 

 

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego 

za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy 

 

VII.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDA Ń 

FINANSOWYCH 

 

Nie dotyczy 

 

 



 

VIII.  INFORMACJE POŁ ĄCZENIA SPÓŁEK 

 

Nie dotyczy 

 

IX.  INFORMACJE O NIEPEWNO ŚCI CO DO MOŻLIWO ŚCI 
KONTYNUOWANIA DZIAŁALNO ŚCI 
 

Nie dotyczy 

 

 

Częstochowa, dnia 22.05.2012 

 

 

 

 

Katarzyna Zacharska- Gwóźdź     Piotr Rurarz 

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

 Sporządził            Prezes Zarządu STI GROUP SA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNO ŚCI EMITENTA   

    

I. Informacje Podstawowe 

 
1. Informacja o Spółce 

 
1.1 Dane Rejestrowe: 

 
Nazwa:   STI GROUP S.A. 
Sektor:   Media 
Rynek notowań:  NewConnect GPW 
Rejestracja spółki:  20 grudnia 2010 r. 
Siedziba:   Częstochowa 
Adres:    ul. Dekabrystów 41 lok. 714, 42-215 Częstochowa 
Kapitał Zakładowy:  15.002.400 PLN wpłacony w całości 
KRS:    373608 - Sąd Rejonowy w Częstochowie,  

XVII Wydział Gospodarczy  
NIP:    9492163154 
Regon:   241811803 

 
 
STI GROUP S.A. powstała 20 grudnia 2010 roku w wyniku podziału w trybie art. 529 §1 pkt. 4 KSH 
tj. poprzez wydzielenie części majątku STIgroup sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie i przeniesienie 
wydzielonego majątku na nowo zawiązaną Spółkę Akcyjną. Założycielami STI są Łukasz Maletz i 
Piotr Rurarz. 

 
Podstawowy przedmiot działalności spółki to rozwój informacyjnych, różnotematycznych portali i 
gazet internetowych. W dniu 4 maja 2011 roku STI GROUP S.A. zadebiutowała na rynku 
NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
 

1.2 Organy zarządzające i nadzorujące Spółki 
 

Rada Nadzorcza 
 
Rada Nadzorcza została powołana w momencie zarejestrowania STI GROUP S.A. w dniu 20 grudnia 
2010 roku. Rada Nadzorcza została powołana na okres kadencji 5 lat. 

 
W okresie od 1  stycznia 2011 roku do 11 lipca 2011 roku skład Rady Przedstawiał się następująco: 
 

Józef Aleszczyk  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Edyta Kołodziejczyk  Sekratarz Rady Nadzorczej 
Andrzej Rurarz   Członek Rady Nadzorczej 
Marcin Marszałek   Członek Rady Nadzorczej 
Małgorzata Maletz   Członek Rady Nadzorczej 

 
W dniu 11 lipca 2011 roku Pan Józef Aleszczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył 
rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 
20/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku. 

 



 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w dniu 29 września 2011 roku uchwałą 
nr 3 Pana Artura Zubkiewicza na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. Spółka informowała o 
tym, w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 29 września 2011 roku. 

 
W okresie od 29 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku skład Rady Przedstawiał się 
następująco: 

 
Andrzej Rurarz   Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Edyta Kołodziejczyk  Sekratarz Rady Nadzorczej 
Artur Zubkiewicz  Członek Rady Nadzorczej 
Marcin Marszałek   Członek Rady Nadzorczej 
Małgorzata Maletz   Członek Rady Nadzorczej 

 
 

Zarząd Spółki  
 
Zarząd Spółki  została powołany w momencie zarejestrowania STI GROUP S.A. w dniu 20 grudnia 
2010 roku. Zarząd została powołana na okres kadencji 5 lat. 

 
W okresie od 20  grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku skład Zarządu przedstawiał się 
następująco: 

 
 
Piotr Rurarz   Prezes Zarządu 
Łukasz Maletz  Wiceprezes Zarządu 

 
 

1.3 Wysokość kapitału zakładowego i jego zmiany w okresie sprawozdawczym, jak 
równie: po jego zakończeniu 
 
Wysokość kapitału zakładowego w okresie sprawozdawczym wynosiła 15.002.400 PLN i dzieł się na 
15.002.400 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. 
 
Struktura kapitału zakładowego STI GROUP S.A. w okresie sprawozdawczym przedstawia się 
następująco: 
 
10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1PLN każda 
5.002.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1PLN każda 
Razem liczba akcji w kapitale zakładowym w okresie sprawozdawczym wynosi 15.002.400. 
Razem liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu w okresie sprawozdawczym wynosi 15.002.400. 

 
1.4 Zatrudnienie  
 

W okresie sprawozdawczym Spółka zatrudniała 13 osób zaliczanych do grupy zawodowej pracownik 
umysłowy. 
 
II. Zarys działalności STI GROUP S.A.  

 
1. Informacja o oferowanych produktach, towarach i usługach świadczonych przez 

Spółkę  
 
Działalność Spółki oparta jest na dwóch filarach: 
 



 

1.1 Gazety internetowe: 
- Grupa Regionalnych Gazet Internetowych 
- wCzestochowie.pl 
 
1.2 Poligrafia i reklama: 
projektowanie graficzne (DTP), projektowanie multimedialne, druki materiałów reklamowych, druk 
wielkoformatowy. 
 
III. Opis działalno ści STI GROUP S.A. w roku 2011: 
1. Zdarzenia istotne wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym. 

 
1.1 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej 

 
W dniu 11 lipca 2011 roku Pan Józef Aleszczyk – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji, o czym Spółka 
informowała w raporcie bieżącym nr 20/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku. 
 
1.2 Powołanie członków Rady Nadzorczej 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w dniu 29 września 

2011 roku uchwałą nr 3 Pana Artura Zubkiewicza na stanowisko Członka Rady 
Nadzorczej Spółki. Spółka informowała o tym, w raporcie bieżącym nr 29/2011 z 
dnia 29 września 2011 roku. 
 
1.3 Uruchomienie gazety wCzestochowie.pl 

 
  W dniu 18 kwietnia uruchomiona została gazeta internetowa 
wCzestochowie.pl, która jest pierwszym etapem projektu Regionalnych Gazet 
Internetowych realizowanego przez Spółkę. Projekt "Grupa Regionalnych Gazet 
Internetowych" to stworzenie sieci serwisów internetowych powiązanych ze sobą 
tematycznie i informatycznie. Komunikacja z głównymi odbiorcami serwisów 
opracowana zostaje poprzez udostępnianie im nie tylko treści tekstowych, foto, video, 
ale także umożliwienie samodzielnego dodawania wymienionych tu materiałów oraz 
ich opiniowanie w dyskusjach. Głównym założeniem przy opracowaniu koncepcji 
projektu było stworzenie zgodnych z aktualnymi trendami social media lokalnych 
społeczności internetowych, skupiających osoby stale poszukujące informacji ze 
swojego otoczenia.  
 Spółka w omawianym okresie promowała gazetę przeprowadzając 
wszelakiego rodzaju kampanie marketingowe, co zaowocowało na następującymi 
wynikami w omawianym okresie: 
 
  Użytkownicy:   212 077  
  Odsłony:  2 396 263 
 
Gazeta cieszy się dużą popularnością wśród społeczności lokalnej i jest to dobry 
prognostyk dla przyszłych wyników finansowych Spółki.  

  
1.4 Debiut STI GROUP S.A na Newconnect  

 
W dniu 4 maja Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect,. Firma STI 

GROUP stała się 235 firmą notowaną na alternatywnym rynku akcji Giełdy 
Papierów Wartościowych. Kurs STI GROUP wzrósł w pierwszym dniu notowań 
o 84 proc. do 2,77 zł. 



 

 
 

1.5  Podpisanie listu intencyjnego w sprawie objęcia akcji spółki STI GROUP 
S.A. z STAGE ART II sp. z o.o.  
 
 W dniu 21 czerwca 2011 roku Spółka podpisał List Intencyjny z firmą STAGE 

ART II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którego przedmiotem była transakcja 
zakupu do 20 % akcji spółki STI GROUP S.A. List intencyjny był  wstępną 
deklaracją chęci zawarcia transakcji pomiędzy stronami, jednak nie tworzy 
wzajemnych zobowiązań w tym przedmiocie. Ostateczne warunki transakcji miały 
być  określone w trakcie negocjacji, które miały zakończyły się do dnia 30 września 
2011 roku. Ostatecznie warunki, jakie strony sobie zaproponowały był nie do 
przyjęcia dla żadnej ze stron i do transakcji nie doszło. 
 
1.6 Podpisanie umowy z PMR sp. z o.o. w Krakowie 

 
W dniu 1 sierpnia 2011 roku Spółka podpisała Umowę o świadczenie usług z 

firmą PMR Ltd. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, której przedmiotem było  
pozyskanie Inwestorów wspierających dalsze dofinansowanie Spółki i realizowanych 
przez niego projektów. 

 
1.7 Pozyskanie Inwestora i podwyższenie kapitału zakładowego 

 
W dniu 14 listopada Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału o 

1.000.000 PLN i została podpisana umowa objęcia akcji. Inwestor wpłacił na 
rachunek Spółki kwotę równą obejmowanych akcji. Spółka złożyła stosowne 
dokumenty do sądu rejestrowego czekała na zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia 
kapitału. 

 
1.8 Złożenie w wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków 

pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
 
W dniu 7 grudnia 2011 roku Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 1. 
Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczości.  
Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności spółki STI GROUP S.A. poprzez budowę 
Grupy Regionalnych Gazet Internetowych w Województwie Śląskim.  
Koszt całkowity projektu: 1371450,00zł  
Wysokość dotacji: 669000,00zł Środki, o które ubiega się Emitent, zostaną 
przeznaczone na działania inwestycyjne zmierzające do realizacji Projektu Grupy 
Regionalnych Gazet Internetowych w województwie śląskim. 
 

 
2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły po okresie sprawozdania, 
mogące mięć wpływ na przyszłe wyniki finansowe 

 
2.1 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 
 

W dniu 20 lutego 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu 
Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie rejestracji 



 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Rejestracja przedmiotowych zmian 
nastąpiła w dniu 10 lutego 2012 r.  

Przed rejestracją akcji serii C Spółki kapitał zakładowy Emitenta wynosił 
15.002.400 zł (słownie: piętnaście milionów dwa tysiące czterysta) i dzielił się na 
15.002.400 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
Po rejestracji akcji serii C Emitenta kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.002.400 zł 
(słownie: szesnaście milionów dwa tysiące czterysta) i dzieli się na 16.002.400 akcji o 
wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
Łączna liczba akcji oraz łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 
wzrosła z 15.002.400 do 16.002.400 sztuk/głosów. 

 
  2.2.Uruchomienie gazety wKlobucku.pl 
 

W dniu 1 marca 2012 roku uruchomiona została gazeta internetowa 
wKlobucku.pl, która jest drugim etapem projektu Grupy Regionalnych Gazet 
Internetowych realizowanego przez Emitenta. Projekt "Grupa Regionalnych Gazet 
Internetowych" to stworzenie sieci serwisów internetowych powiązanych ze sobą 
tematycznie i informatycznie.. 

 
2.3 Umowy zawarte po dniu bilansowym 31 grudnia 2011 roku. 

 
Po dniu bilansowym 31 grudnia 2011 roku nie zostały zawarte znaczące umowy. 

 
 
IV. Perspektywy rozwoju Spółki i przewidywana sytuacja finansowa 
 
STI GROUP S.A. w strategii dalszego rozwoju nadal koncentruje się na rozwoju i promocji już 
uruchomionych gazet w ramach projektu Grupy Regionalnych Gazet Internetowych tj. 
wCzestochowie.pl i wKlobucku.pl oraz pracuje nad uruchamianiem kolejnych gazet. 

 
W 2011 roku Spółka zanotował stratę netto w wysokości 1 007 354,13 PLN. Na wynik finansowy 
Spółki w 2011 roku znaczący wpływ miała amortyzacja majątku Spółki, która stanowi prawie 80 % 
straty oraz inwestycje poniesione na działania marketingowo - promocyjne w związku z 
uruchomieniem 18 kwietnia 2011 roku  pierwszego etapu nowego projektu Grupy Regionalnych Gazet 
Internetowych, jakim jest gazeta internetowa wCzestochowie.pl. 

 
Spółka w dalszym ciągu będzie realizowała swoje zamierzenia zgodnie z przyjętymi kierunkami 
rozwoju. 

 
Zarząd Spółki zakłada, że sytuacja finansowa w 2012 roku poprawi się i spółka zwiększy przychody. 
 
 
V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
 
W minionym roku sprawozdawczym spółka nie prowadziła żadnych prac badawczych 
 
VI. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i 
wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentuje, cenie 
nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia. 

 
W analizowanym okresie sprawozdawczym Spółka nie nabyła udziałów(akcji) własnych. 

 
VII. Posiadane przez Emitenta oddziały (zakłady) 



 

 
Spółka STI GROUP S.A. posiada swoją centralę w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 41 lokal 714, 
42-215 Częstochowa. STI GROUP S.A. nie posiada oddziałów regionalnych. 
 
VII. Sytuacja ekonomiczno-finansowa. 
 
 

1. Aktualna sytuacja finansowa 
 

 
W 2011 roku Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 4.476.280,08 PLN. Na wynik finansowy 
Spółki w 2011 roku znaczący wpływ miała amortyzacja majątku Spółki, która stanowi prawie 80 % 
straty oraz inwestycje poniesione na działania marketingowo - promocyjne w związku z 
uruchomieniem 18 kwietnia 2011 roku pierwszego etapu nowego projektu Grupy Regionalnych Gazet 
Internetowych, jakim jest gazeta internetowa wCzestochowie.pl. 

 
1.1 Wskaźnik płynności 
 

 
Wskaźnik 

 

 
Optimum 

 
2011 

 
Wskaźnik bieżącej 

płynności  

 
<1,2-2,0> 

 
0,4 

 
Wskaźnik szybki 

płynności  

 
<1,0-1,2> 

 
0,4 

 
Wskaźnik 
zobowiązań 
natychmiast 
wymagalnych  

 
1,0 

 
0,3 

 
Wskaźnik płynności bieżącej nie mieści się w przedziałach preferowanych, jednak nie ma złotej 
reguły ile wskaźniki płynności powinny wynosić, ich ostateczna interpretacja zależy od 
kompleksowego spojrzenia na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne firmy z punktu całokształtu relacji 
finansowych. Wskaźnik płynności III informuje, że na dzień 31.12.2011 roku spółka środkami 
pieniężnymi była w stanie spłacić 33% zobowiązań krótkoterminowych. Należy zaznaczyć, że w 
zobowiązaniach krótkoterminowych ujęte są pożyczki udzielone przez zarząd w wysokości 611 
574,54zł. Porównując stosunek środków pieniężnych do zobowiązań krótkoterminowych ( bez 
pożyczek) spółka jest je w stanie spłacić w całości. 

 
1.2 Wskaźnik zadłużenia  
 

 
Wskaźnik 

 

 
Jednostka 

 
2011 

Wskaźnik ogólnego 
zadłużenia 

 
% 

 
6 

Wskaźnik zadłużenia 
długoterminowego 

 
% 

 
0 

 



 

Wskaźniki zadłużenia określają stopień zadłużenia firmy w relacji do różnych grup aktywów lub 
kapitałów. Im wyższy poziom zadłużenia, tym większe ryzyko finansowe towarzyszy działalności 
gospodarczej. Wskaźniki zadłużenia są miarą bezpieczeństwa finansowego dla wierzycieli firmy. 
Wskaźnik kapitałowy dotyczy tylko i wyłącznie prawej strony bilansu, czyli pasywów. Udział kapitału 
własnego w pasywach nie powinien być mniejszy niż 20 procent.  
W spółce wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi 6%, co należy interpretować jako zjawisko korzystne. 

 
1.3 Wskaźnik rentowności 

 
Wskaźnik Jednostka 2011 

Rentowność aktywów 
(ROA) 

 
% 

 
-36 

Rentowność kapitałów 
własnych (ROE) 

 
% 

 
- 38 

 
 
 

2. Prognozy wyników finansowych  
 

STI GROUP S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych oraz danych szacunkowych na 
2011 rok. 

 
3. Kredyty i pożyczki, poręczenia i gwarancje 

 
W omawianym okresie Spółka spłaciła pożyczkę wobec Pana Andrzeja Rurarz. Spółka posiada 
jedynie zadłużenie wobec akcjonariusza Piotra Rurarza w wysokości 614 526,50 PLN. 
W omawianym okresie Spółka nie zaciągała żadnych kredytów. 
 
VII. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie związanego z nimi ryzyka 
 
1. Ryzyko związane z krótką działalnością Emitenta: 
 
Emitent rozpoczął działalność w wyniku podziału spółki STIgroup sp. z o.o. i wniesienia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki STI GROUP S.A..  
W związku z krótką historią działalności Emitenta brakuje historycznych danych finansowych do 
dokonania właściwej oceny działalności w szerszym okresie czasu. Nie wykazują faktycznego 
potencjału, aktualnie posiadanego przez Spółkę.  
 
2. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta: 
 
Działania Emitenta są nakierowane na rozwój portali internetowych. Przyjęte założenia dotyczące 
koncepcji działania zostały oparte o dotychczasowe doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej 
Emitenta. Istnieje ryzyko, że przyjęta koncepcja działania nie sprawdzi się na rynku, a  Emitent nie 
uzyska skali działania umożliwiającej uzyskanie trwałej rentowności prowadzenia biznesu, w 
szczególności, że pomimo podjęcia stosownych działań stworzone portale okażą się nierentowne.   
 
3. Ryzyko związane z infrastrukturą teleinformatyczną Emitenta: 
 
Dużą część aktywów Emitenta stanowią: infrastruktura komputerowa, prawa własności domen 
internetowych oraz dane. Ewentualna awaria systemów komputerowych może spowodować czasowy 
brak dostępu do danych elektronicznych, a tym samym spowodować krótkotrwałe obniżenie jakości 
świadczonych usług. 



 

 
Emitent w celu eliminacji w/w ryzyka dokonuje systematycznej archiwizacji danych komputerowych, 
które są przechowywane w odrębnym pomieszczeniu do tego celu dostosowanym. Dodatkowo 
Emitent opłaca prawo do posługiwania się domenami internetowymi dla kluczowych projektów na 
okres nie krótszy niż 5 lat. 
 
4. Ryzyko utraty kluczowych pracowników Emitenta: 
 
Emitent, świadcząc swoje usługi, wykorzystuje przede wszystkim wiedzę i doświadczenie 
pracowników, stanowiących jeden z głównych aktywów Spółki. Stworzone przez pracowników 
technologie informatyczne i narzędzia marketingowe pozwalają w pełni wykorzystać potencjał Spółki. 
Realizacja strategii rozwoju Emitenta oparta jest w dużej mierze na doświadczeniu, wiedzy i 
kontaktach osobistych Członka Zarządu. Spółka korzysta także z doświadczenia i wiedzy członków 
Rady Nadzorczej.  
 
Odejście któregokolwiek z pracowników mogłoby wpłynąć niekorzystnie na relacje z klientami oraz 
spowodować przejściowe opóźnienia w realizacji projektów. Najbardziej doświadczonym 
pracownikiem Spółki, posiadającym wielopoziomowe relacje w komunikacji ze stałymi klientami jest 
Prezes Zarządu Emitenta, który aktywnie uczestniczy we wszystkich procesach w Spółce. Dodatkowo, 
Prezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie jego akcjonariuszem, zainteresowanym jako osoba 
zaangażowana właścicielsko rozwojem działalności Spółki i wzrostem jej wartości.  
 
Pozostali pracownicy Emitenta objęci są atrakcyjnym systemem wynagrodzeń i premiowani za 
osiągnięcie wyznaczonych celów. 
 
5. Ryzyko związane z możliwością prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracowników 
Emitenta: 
 
Istnieje ryzyko, że po wygaśnięciu stosunku pracy w Spółce byli pracownicy mogą prowadzić 
działalność konkurencyjną wobec Emitenta, wykorzystując informacje i kontakty zdobyte  
w trakcie trwania stosunku pracy. W okresie po wygaśnięciu stosunku pracy z Emitentem byli 
pracownicy mogą prowadzić każdą działalność. Nie wiąże ich zakaz prowadzenia działalności 
konkurencyjnej, jednakże byli pracownicy Emitenta nie będą mogli przy prowadzeniu swojej 
działalności wykorzystywać informacji, które mają charakter tajemnicy służbowej przedsiębiorstwa. 
 
6. Ryzyko związane z umowami zawieranymi przez Emitenta: 
 
Oferta Spółki skierowana jest do szerokiego grona firm bez ograniczenia na branże. Dywersyfikacja 
przychodów poprzez oferowanie odrębnych grup produktowych – reklama w internecie, działalność 
poligraficzna i reklamowa, konsulting i marketing sportowy – nie ma charakteru opartego na 
umowach długoterminowych. Specyfika ta daje Emitentowi wysoką elastyczność w pozyskiwaniu 
klientów, ogranicza jednak zawieranie umów długoterminowych, które zabezpieczyłyby źródła 
przychodów Spółki.  
 
W branży reklamy on-line umowy krótkoterminowe są najbardziej rozpowszechnionym modelem 
współpracy, zawierane są one na okresy kilku lub kilkunastodniowe. Stwarzają jednak ryzyko wahań 
w zakresie przychodów realizowanych ze sprzedaży powierzchni reklamowej w serwisach Emitenta. 
 
Emitent stara się ograniczać to ryzyko poprzez stałe poszukiwanie nowych reklamodawców i 
rozszerzanie form reklamy on-line. W działalności poligraficznej i reklamowej oraz konsultingu i 
marketingu sportowym celem jest pozyskiwanie coraz większej ilości nowych klientów o dużym 
zróżnicowaniu branżowym. 
 



 

7. Ryzyko wpływu znaczących akcjonariuszy na decyzje organów Emitenta: 
 
STI GROUP S.A. posiada znaczących akcjonariuszy, którymi są Piotr Rurarz i Łukasz Maletz. 
Akcjonariusze większościowi posiadają pakiet akcji serii A i B, dający wiekszość głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jednocześnie, znaczący akcjonariusz Piotr Rurarz jest członkiem 
Zarządu Emitenta, przez co ma bezpośredni wpływ na działanie Emitenta, co może wiązać się z 
negatywnymi skutkami dla jego działalności, poprzez bezpośredni wpływ znaczących akcjonariuszy 
na decyzję organów Spółki.  
 
8. Ryzyko zachowania płynności finansowej Emitenta: 
 
Istnieje ryzyko, iż pomimo działań podjętych przez Emitenta celem zabezpieczenia środków na 
realizację bieżących oraz planowanych celów strategicznych może wystąpić zachwianie płynności 
finansowej, w szczególności na pierwszym etapie rozwoju Emitent ponosi duże koszty uruchomienia 
portalu, które trzeba wyłożyć zanim dany portal zacznie przynosić przychody.           
 
9. Ryzyko związane z bezpieczeństwem w internecie oraz ochroną danych osobowych: 
 
Działalność Emitenta narażona jest na potencjalne zagrożenie związane z przestępstwami 
dokonywanymi w Internecie – włamania do systemu komputerowego Emitenta, zniszczenie lub 
uszkodzenie danych użytkowników zarejestrowanych w portalach. 
 
Emitent dokłada wszelkich starań, by zminimalizować w/w ryzyko, używając zaawansowanych 
zabezpieczeń na poziomie dostępów do infrastruktury komputerowej oraz systemów antywirusowych. 
Zbiory danych gromadzone przez Emitenta są na bieżąco zgłaszane do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 
 
10. Ryzyko związane ze zmniejszeniem popularności serwisów Emitenta: 
 
Emitent 60% działalności lokuje w sektorze Media. Serwisy internetowe prowadzone przez Emitenta 
coraz większą wartość przychodów generować będą z działalności reklamowej.  
 
Zmniejszenie wpływów z reklamy internetowej spowodowane może być spadkiem zainteresowania 
użytkowników tytułami prowadzonymi przez Emitenta, przejawiającym się w spadającej liczbie 
odsłon witryny, jak i zmniejszeniem liczby użytkowników. Może to negatywnie wpłynąć na wyniki 
Emitenta generowane w przyszłości. 
 
Emitent będzie dokładał wszelkich starań, aby na bieżąco reagować na oczekiwania czytelników co do 
tematyki, wyglądu i atrakcyjności prowadzonych przez Emitenta serwisów. 
 
11. Ryzyko związanie rynkiem reklamy internetowej w Polsce: 
 
Zwiększenie zasięgu i form reklamy on-line jest uwarunkowane dostępnością do szerokopasmowego 
Internetu. Brak postępu w rozbudowie sieci teleinformatycznych może spowodować zmniejszenie się 
dynamiki rozwoju sieci Internet w Polsce, co wpłynie negatywnie na rozwój reklamy on-line. 
 
Emitent, dywersyfikując swoje źródła przychodów, zabezpiecza się przez spadkiem rozwoju rynku 
reklamy w internecie, a co za tym idzie, przed zmniejszeniem przychodów Spółki. 
 
12. Ryzyko związane z rozwojem rynków, na których działa Emitent: 
 
Głównymi rynkami działalności Emitenta są: rynek reklamy internetowej, rynek usług 
informatycznych, rynek poligrafii i reklamy. Podstawowym źródłem przychodów Spółki  



 

są przychody z reklamy w serwisach internetowych prowadzonych przez Emitenta, sprzedaż usług 
fotografii sportowej za pośrednictwem serwisu SportFoto.pl, przychody ze sprzedaży artykułów 
reklamowych i promocyjnych, a także usług kreacji stron internetowych i systemów e-commerce. 
 
13. Ryzyko związane z tworzeniem konkurencyjnych serwisów: 
 
Ryzyko związane jest z tworzeniem przez inne podmioty i osoby prywatne projektów oraz serwisów, 
których działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, co mogłoby się 
przełożyć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. 
 
Spółka dąży do skupienia wokół siebie jak największej ilości klientów i użytkowników serwisów oraz 
oferowania im szerokiego zakresu komplementarnych usług. 
 
14. Ryzyko związane z rozwojem sieci Internet w Polsce: 
 
Działalność Emitenta uzależniona jest od rozwoju sieci Internet w Polsce oraz dostępności do sieci. 
Głównymi barierami do szybkiego rozwoju powszechnej dostępności do sieci Internet są: 
niedostatecznie rozbudowana infrastruktura telekomunikacyjna, wysokie koszty dostępu do sieci dla 
użytkowników, koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz średni stopień edukacji informatycznej 
społeczeństwa.  
 
17. Ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej Polski 
 
Czynniki makroekonomiczne takie, jak poziom inflacji, bezrobocia, wzrostu PKB mają nadzwyczaj 
istotne znaczenie dla efektywności każdej prowadzonej działalności. Utrzymująca się obecnie dobra 
koniunktura sprawia, że podmioty gospodarcze chętniej inwestują w nowe rozwiązania techniczne, w 
tym w oprogramowanie. W przypadku pogorszenia się tych warunków, popyt na te rozwiązania 
wyraźnie spada, co może znaleźć odzwierciedlenie w wynikach finansowych Emitenta.  
 
18. Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego 
 
Bardzo duża dynamika zmian polskiego prawa powoduje dla działalności Emitenta dodatkowe ryzyko. 
Tempo zmian wynika z szybkiego przystosowywania i harmonizacji prawa polskiego do 
ustawodawstwa Unii Europejskiej. Zmiany przepisów prawa gospodarczego wpływają istotnie na 
sytuację prawno-finansową Spółki, zaś szybkość zmian powoduje niejednoznaczność przepisów, co z 
kolei rodzi problemy interpretacyjne i niespójne orzecznictwo sądów. Prowadzi to do zwiększenia 
kosztów działalności Emitenta oraz do utrudnień w procesach decyzyjnych. Emitent będzie starał się 
ograniczać to ryzyko m.in. poprzez korzystanie z niezbędnej obsługi prawnej. 
       
19. Ryzyko zmian w przepisach podatkowych 
 
Częste zmiany przepisów prawa podatkowego są cechą charakterystyczną polskiego systemu 
podatkowego. Dodatkowo, przepisy te nie są formułowane w sposób jednoznaczny i precyzyjny, brak 
jest także ich jasnej i jednolitej wykładni, zaś ich interpretacje dokonywane przez organy są zmienne. 
Podobnie też orzeczeniom sądów administracyjnych brak jest jednolitości. Zmiany przepisów 
przyśpiesza także przynależność Polski do Unii Europejskiej, gdyż powoduje to ich nowelizację, 
często pośpieszną a przez to niedokładną. Emitent nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zmian 
przepisów prawa podatkowego ani ich konsekwencji. 
 
 
IX. Przyj ęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 
metodami zabezpieczania istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana 
jest rachunkowość zabezpieczeń. 



 

 
W minionym roku obrotowym spółka nie zawierała kontraktów dotyczących instrumentów 
finansowych, nie zaciągała kredytu w walucie obcej. W związku z powyższym nie stosowano 
rachunkowości zabezpieczeń.. 
 

9. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA  

 

Opinia i Raport Biegłego Rewidenta stanowią osobny załącznik do niniejszego raportu. 

 
 

10. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁK Ę ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO  

 

Oświadczenie spółki STIGROUP S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w 

Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek 

notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”. 

 

 Zasada  Wyjaśnienie 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 
oraz szeroki i interaktywny dostęp do 
informacji. Spółka korzystając w jak 
najszerszym stopniu z tych metod, powinna 
zapewnić odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym 
celu również nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrować przebieg obrad i 
upubliczniać go na stronie internetowej.  
 

Częściowo 
 

Spółka nie przewiduje w najbliższym 
czasie stosowania zasady w części 
dotyczącej transmisji internetowej obrad 
walnego zgromadzenia, rejestracji 
przebiegu obrad i upubliczniania go na 
stronie internetowej ze względu na 
wysokie koszty związane z infrastrukturą 
techniczną umożliwiającą transmisje 
obrad walnego zgromadzenia przez 
Internet. Ponadto, na obecnym etapie 
rozwoju spółka nie posiada dużej ilości 
inwestorów, którzy byliby zainteresowani 
takim rozwiązaniem. 
 

2. 
 

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania.  
 

TAK  

3. 
 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej:  
 

TAK  

3.1 podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa),  
 

TAK  

3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów,  
 

TAK  



 

3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 
określeniem pozycji emitenta na tym rynku,  
 

TAK  

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki,  
 

TAK  

3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
spółki,  
 
 

TAK  

3.6 dokumenty korporacyjne spółki,  
 

TAK  

3.7 zarys planów strategicznych spółki  
 

TAK  

3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych 
na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami 
do tych prognoz oraz korektami do tych 
prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje 
prognozy),  
 

NIE Emitent nie publikuje prognoz wyników 
finansowych. W przypadku, gdy Emitent 
zdecyduje się na przedstawienie swoich 
prognoz finansowych, to złoży 
odpowiednią deklarację o przestrzeganiu 
danej zasady. 

3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących 
się w wolnym obrocie,  
 

TAK  

3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami,  
 

TAK  

3.11 (skreślony)  
 

  

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe,  
 

TAK  

3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat walnych 
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 
analitykami oraz konferencji prasowych,  
 

TAK  

3.14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, 
takich jak wypłata dywidendy, oraz innych 
zdarzeń skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z 
uwzględnieniem terminów oraz zasad 
przeprowadzania tych operacji. Informacje te 
powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 
decyzji inwestycyjnych,  
 

TAK  

3.15 (skreślony)  
 

  

3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 
w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na zadawane pytania,  
 

NIE Zasada nie będzie stosowana, ponieważ 
w Spółce nie będzie prowadzony 
szczegółowy zapis przebiegu obrad 
walnych zgromadzeń, zawierający 
wszystkie wypowiedzi i pytania. O 
umieszczeniu poszczególnych kwestii w 
protokołach Walnego Zgromadzenia 
decyduje ich przewodniczący, kierując się 
przepisami prawa oraz uzasadnionymi 
żądaniami akcjonariuszy. W przekonaniu 
Zarządu Spółki, takie zasady w 



 

wystarczający sposób zapewniają 
transparentność obrad Walnych 
Zgromadzeń. 

3.17 informację na temat powodów odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem,  
 

TAK Spółka publikuje przedmiotowe 
informacje w raportach bieżących 
dostępnych na stronie internetowej.  
 

3.18 informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia 
przerwy,  
 

TAK Spółka publikuje przedmiotowe 
informacje w raportach bieżących 
dostępnych na stronie internetowej.  
 

3.19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka 
podpisała umowę o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem 
nazwy, adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy,  
 

TAK  

3.20 informację na temat podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji emitenta,  
 

TAK  

3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 
miesięcy,  
 

TAK  

3.22 (skreślony)  
 

  

3.23 Informacje zawarte na stronie internetowej 
powinny być zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. 
Emitent powinien dokonywać aktualizacji 
informacji umieszczanych na stronie 
internetowej. W przypadku pojawienia się 
nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 
istotnej zmiany informacji umieszczanych na 
stronie internetowej, aktualizacja powinna 
zostać przeprowadzona niezwłocznie  
 

TAK  

4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w języku 
polskim lub angielskim. Raporty bieżące i 
okresowe powinny być zamieszczane na 
stronie internetowej co najmniej w tym samym 
języku, w którym następuje ich publikacja 
zgodnie z przepisami obowiązującymi 
emitenta.  
 

Częściowo Emitent prowadzi korporacyjną stronę 
internetową w języku polskim.  
 

5 Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym 
celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną 
powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą 
na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.  
 

TAK  

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty 
z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, 
celem umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec 
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym 
Doradcą.  
 

TAK  



 

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie 
dla wykonywania przez Autoryzowanego 
Doradcę swoich obowiązków, emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę.  
 

TAK  

8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy.  
 

TAK  

9 
 
 

9.1 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  
informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej,  

TAK  

9.2 informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie.  
 

TAK  

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego 
zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia.  
 

TAK  

11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne 
spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami  
 

NIE Emitent publikuje obecnie wszelkie 
istotne informacje dla inwestorów za 
pośrednictwem giełdowych systemów 
informacyjnych oraz korporacyjnej strony 
internetowej. Emitent odpowiada na 
bieżąco na pytania inwestorów, które 
napływają do spółki.  
 

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej 
ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.  
 

TAK  

13 Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 
których ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.  
 

TAK  

13a W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego co 
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 
trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których 
jest zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 

TAK  



 

akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 
3 Kodeksu spółek handlowych  
 

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 
aby czas przypadający pomiędzy nimi był 
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie 
dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie 
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga  
szczegółowego uzasadnienia.  
 
 

TAK  

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać 
tylko takie warunki, których ewentualne 
ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia 
prawa do dywidendy.  
 

TAK  

16 • Emitent publikuje raporty miesięczne, 
w terminie 14 dni od zakończenia 
miesiąca. Raport miesięczny powinien 
zawierać co najmniej:  

• informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej 
oraz wyników finansowych emitenta,  

• zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w 
trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem,  

• informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem,  

• kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które 
dotyczą emitenta i są istotne z punktu 
widzenia interesów inwestorów, w 
szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych walnych 
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 
spotkań z inwestorami lub analitykami, 
oraz oczekiwany termin publikacji 
raportu analitycznego  

 

NIE  

16a W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu („Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”) 
emitent powinien niezwłocznie opublikować, w 
trybie właściwym dla przekazywania raportów 
bieżących na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację.  

 

TAK  

17 (skreślony)  
 

  



 

 

 

 

 
 


