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RAPORT ZA II KWARTAŁ 2012 R. 

OD 01 KWIETNIA 2012 R. DO 30 CZERWCA 2012 R. 

1. Dane organizacyjne Spółki 

Nazwa firmy Depend Spółka Akcyjna 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Siedziba Ul. Duchnicka 3 

01-796 Warszawa 

Telefon +48 22 300 04 30 

Fax +48 22 300 04 78 

e-mail biuro@depend.pl 

Strona www www.depend.pl 

Sąd rejestrujący Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000362199 

REGON 141766158 

NIP 525-245-16-21 

 

2. Kapitał 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.148.500 zł (jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset zł) i 

dzieli się na: 

5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 

złotych); 

925.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 

nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 92.500 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych); 
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565.000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 

nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 56.500 zł (słownie: 

pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) 

4.995.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o 

wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 499.500 zł 

(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset zł) 

 

3. Organy zarządzające i kontrolne 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Aktualnie Członkiem Zarządu jest: 

Henryk Kluba – Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza Spółki jest pięcioosobowa. Aktualnie Członkami Rady Nadzorczej są: 

Dorota Kamińska – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Katarzyna Szymankiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

Rafał Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej 

Łukasz Baranowski – Członek Rady Nadzorczej 

Bartłomiej Kowolik – Członek Rady Nadzorczej 

 

4. Akcjonariat 

Lp. Imię i nazwisko akcjonariusza 
Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1. Bolesław Kukolewski 3.750.000 32,65 32,65 

2. Henryk Kluba 1.455.000 12,67 12,67 

3. Platinum Finance S.A. 965.000 8,40 8,40 

4. 
Platinum Capital Private Equite 

Funds S.A. 
705.000 6,14 6,14 

5. Łukasz Adam Baranowski 600.000 5,22 5,22 

6. Pozostali 4.010.000 34,92 34,92 

Suma 11.485.000 100 100 
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5. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Emitenta 

POZYCJE 
II KW 2011 
zmiana 

II KW 2012 
zmiana 

Stan na 
30.06.2011 

Stan na 
30.06.2012 

Przychody netto ze sprzedaży 167 550,49 50 393,33 184 362,03 50 543,33 

Zysk/strata ze sprzedaży -42 309,78 -453 013,68 -195 470,15 -559 065,04 

Zysk/strata z działalności operacyjnej -42 410,74 -526 903,11 -195 570,32 -632 953,95 

Zysk/strata brutto -42 503,80 -557 707,28 -195 663,47 -663 758,35 

Zysk/strata netto -42 503,80 -557 707,28 -195 663,47 -663 758,35 

Aktywa trwałe -9 781,25 -41 581,26 272 681,25 204 481,54 

Kapitał własny 260 922,20 1 030 289,83 1 132 334,79 1 865 843,46 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 78 637,19 -152 728,61 498 173,52 506 960,00 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 60 167,87 -80 122,29 764 822,59 1 399 810,39 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe -254 075,35 -1 177 917,23 293 913,04 248 606,84 

Amortyzacja 37 781,25 39 181,26 62 968,75 78 362,52 

 

 

6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wynik 

oraz komentarz odnośnie realizacji prognoz na II kwartał 2012 roku 

 

W okresie objętym raportem Zarząd Spółki prowadził intensywne prace mające na celu wdrożenie 

nowego projektu – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Zarząd Spółki wystąpił do firmy AITI 

Holdings Ltd. z Londynu, będącej licencjonowanym doradcą w zakresie finansów i bankowości, o 

przygotowanie oferty finansowania wspomnianego projektu drogą linii kredytowej. Kwota udzielonej 

linii kredytowej uzależniona była od Biznes Planu przedstawionego przez Emitenta oraz wyników 

badania Due Diligence Emitenta. Raportami 14/2012 oraz 15/2012 Emitent informował o dalszych 

działaniach w sprawie Due Diligence, które było kluczowym warunkiem dalszego procedowania. 

Raportem 15/2012 Zarząd Depend S.A. poinformował również, iż podpisał umowę na przeprowadzenie 

badania Due Diligence związanego z planowanym otwarciem strukturyzowanej linii kredytowej oraz 

o tym, że Due Diligence przeprowadzi londyńska firma audytorska JCD Associates wyznaczona przez 

Prometheus Capital Group. Raportem 19/2012 Emitent informował, iż otrzymał raport z badania Due 

Diligence przeprowadzonego przez JCD Associates w dniach 25-27 kwietnia 2012 roku na zlecenie 

Prometheus Capital Group. Konkluzją raportu była pozytywna rekomendacja audytora do dalszego 

procedowania w sprawie otwarcia strukturyzowanej linii kredytowej. Efektem Due Diligence było 

również potwierdzenie, że Emitent spełnia wymagania niezbędne do otwarcia dla niego 

strukturyzowanej linii kredytowej do wysokości 200.000.000 USD, to jest w pełnej wysokości o jaką 

aplikował Emitent. Tym samym, wnioskowana wysokość linii kredytowej, która przed zakończeniem 

badania Due Diligence była kwotą warunkową jest aktualnie kwotą ostateczną.  
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Należy podkreślić, iż linia kredytowa to limit, do jakiego Emitent może się zadłużyć w okresie określonym 

umową, i udzielana jest na finansowanie powtarzających się transakcji. Ewentualne otrzymanie 

strukturyzowanej linii kredytowej oznacza przy tym dla Emitenta możliwość zaciągnięcia kredytu lub 

kredytów do wysokości limitu linii kredytowej bez konieczności każdorazowego przechodzenia pełnej 

procedury związanej z udzieleniem kredytu. Linia kredytowa umożliwi Emitentowi zaciąganie kredytu 

lub kredytów na finansowanie uzgodnionych z kredytodawcą transakcji (w tym wypadku transakcji na 

rynku nieruchomości) w okresie na jakim została otwarta linia kredytowa. Raportem EBI 20/2012 

Emnitent informował, iż w związku z otrzymaniem pozytywnej rekomendacji audytora Emitent podpisał 

umowy mające na celu uruchomienie strukturyzowanej linii kredytowej. Następnie raportem EBI 

28/2012 Emitent zawiadomił o otrzymaniu od Prometheus Capital Group wstępnego harmonogramu 

czynności, które zostaną przeprowadzone w celu uruchomieniem strukturyzowanej linii kredytowej. 

Zgodnie z szacunkowym harmonogramem uruchomienie linii kredytowej ma nastąpić w terminie do dnia 

28 września 2012 roku. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent przeszedł badanie Due Diligence, które potwierdziło 

zdolność Emitenta do przyznani mu strukturyzowanej linii kredytowej w wysokości do 200 milionów 

USD. Zgodnie z szacunkowym harmonogramem uruchomienie linii kredytowej ma nastąpić w terminie 

do dnia 28 września 2012 roku.  

 

7. Stanowisko Zarządu odnoścnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz  

 

Wyniki finansowe, które Emitent osiągnął w II kwartale 2012 roku pozwalają przewidywać, że prognozy 

o których Emitent informował w dokumencie Informacyjnym zostaną dotrzymane a nawet 

przekroczone. Optymizm Emitenta opiera się na prognozowanych wynikach związanych z wdrożeniem 

nowego projektu. Przychody ze sprzedaży osiągnięte w II kwartale roku 2012 wyniosły ok. 50,39 tys. zł 

przy ok. 167,55 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Obroty zatem wykazują ujemną 

dynamikę, co w opinii Zarządu nie jest czynnikiem negatywnym, mając na względzie etap prac 

wdrożeniowych dotyczących nowego projektu. Strata na działalności operacyjnej była wartością 

spodziewaną ze względu na wspomniany wyżej etap wdrożeniowy dotyczący nowego projektu. Biorąc 

jednak pod uwagę jakość i przewidywania dotyczące czynników ekonomicznych nowego projektu, strata 

ta jest pomijalna w świetle projekcji ekonomicznych nowego projektu. 
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8. Informacje na temat aktywności emitenta w okresie objętym raportem 

 

Jak wspomniane zostało w punkcie poprzednim, głównym nastawieniem Zarządu w II kwartale 2012 

roku było staranne dopracowanie planowanego do realizacji nowego projektu – zarządzanie 

nieruchomościami komercyjnymi.  

Do zadań szczegółowych, realizowanych przez firmę w II kwartale 2012 r., należały: 

A. Kontynuowanie projektu Wojna Północ – Południe. Jako że projekt prowadzony jest z sukcesem od 

pewnego czasu, wprowadzone zostały odświeżające zmiany mające na celu zwiększenie jego 

atrakcyjności, tak dla uczestników, jak i dla publiczności, a co za tym idzie, poziomu opłacalności jego 

realizacji. Ze szczegółami nowej – odświeżonej formuły można zapoznać się na stronie: 

www.wojnapp.pl  

B. Prowadzenie prac nad ponownym wdrożeniem nabytego w 2011 r. projektu Rage-Race. Szczegóły do 

wglądu na stronie: www.rage-race.pl Projekt, po zmodyfikowaniu jego formuły na bardziej 

atrakcyjną i bezpieczną dla uczestników zostanie zrealizowany w 2012 roku. 

C. Depend S.A. nie zaniedbywała również istniejących, a będących w jej posiadaniu, specjalistycznych 

portali społecznościowych, grupujących szerokie rzesze hobbystów oddanych szeroko rozumianej 

motoryzacji. Portale te to: www.spojler.com.pl , www.twojafura.pl i www.4tuning.com.pl Były one w 

II kwartale 2012 r. na bieżąco starannie administrowane i ulepszane. 

D. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego Spółki, Zarząd rozpoczął prace nad wdrożeniem 

nowego projektu, nie będącego związanym z dotychczasową specjalizacją firmy. Na prace nad 

projektem, prowadzone w II kwartale 2012 r. składały się: prace przygotowawcze do planowanego 

audytu, który się odbył z pozytywnym wynikiem, Spółka analizowała również otrzymane w 

konsekwencji pozytywnego audytu umowy kontraktowe, które wymagały wykonania 

profesjonalnych tłumaczeń i wnikliwiej analizy prawnej. 

    

9. Oświadczenie Zarządu 

 

Zarząd Depend S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie finansowe i dane 

porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Depend S.A., oraz jej wynik finansowy. 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Henryk Kluba - Prezes Zarządu 


