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1. Dane Spółki 

Podstawowe informacje 

Nazwa (firma) Montu Holding Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona Montu Holding S.A. 

Forma prawna spółka akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba Warszawa 

Adres 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 

Telefon + 48 22 614 59 75 

Faks + 48 22 614 26 22 

Adres poczty elektronicznej biuro@montu.pl  

Adres głównej strony internetowej www.montu.pl 

Identyfikator wg właściwej klasyfikacji 
statystycznej 

REGON: 141800547 

Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej NIP: 525-245-37-55 

 

2. Osoby zarządzające i nadzorujące 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu jest następujący: 

 Pan Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej jest następujący: 

 Pan Tadeusz Piętka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Pani Kamilla Sytek - Skonieczna – Członek Rady Nadzorczej, 

 Pan Andrzej Dariusz Mioduszewski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Pan Rafał Bednarczyk – Członek Rady Nadzorczej, 

 Pan Paweł Miller – Członek Rady Nadzorczej, 

 

3. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 30 czerwca 2012r 

 
Na dzień 30 czerwca 2012r akcjonariat Spółki jest następujący: 
 

AKCJONARIUSZ 
 

ILOŚĆ AKCJI UDZIAŁ 

Ketys Investments Sp. z o.o. 
 

127 500 42,50% 

Hysek Trading Limited 
 

127 500 42,50% 

Capital Partners S.A. 
 

15 000 5,00% 

pozostali 
 

30 000 10,00% 

 
--- 300 000 100,0% 

mailto:biuro@montu.pl
http://www.montu.pl/
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4. Informacja o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki. 

Jednostkowe informacje finansowe za 2 kwartał 2012 roku 

1) Wybrane dane finansowe jednostkowe, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu   ASO - § 5 Raporty kwartalne. 

Wybrane dane finansowe z bilansu 

 zł 
na 

30.06.2012 
na 

30.06.2011 

a kapitał własny 161.349,31 549.185,01 

b należności długoterminowe 0,00 0,00 

c należności krótkoterminowe 73.668,51 22.112,46 

d 
środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

2.612,80 396.109,05 

e zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

f zobowiązania krótkoterminowe 84.450,90 29.036,50 

 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

 zł 
za 2 kwartał 
2012 roku 

za 2 kwartał 
2011 roku 

g amortyzacja 0,00 0,00 

h przychody netto ze sprzedaży 9.516,00 100,00 

i zysk/strata na sprzedaży -38.011,87 -57.288,43 

j 
zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-38.014,05 -58.146,61 

k zysk/strata brutto -38.694,32 -58.146,61 

l zysk/strata netto -38.694,32 -58.146,61 

 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (narastająco) 

 zł 
za 2 kwartały 

2012 roku 
za 2 kwartały 

2011 roku 

g amortyzacja 0,00 0,00 

h przychody netto ze sprzedaży 19.216,00 200,00 

i zysk/strata na sprzedaży -76.948,24 -69.945,32 

j 
zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-77.053,88 -71.347,56 

k zysk/strata brutto -78.058,27 -71.344,29 

l zysk/strata netto -78.058,27 -71.344,29 
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2) Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe 

Strata brutto wynika z kosztów jakie Spółka ponosi w związku z faktem notowania na rynku New Connect 

(opłaty KDPW, GPW, Autoryzowany Doradca, itp.). Pozostałe koszty to koszty księgowości i wynajmu 

biura. Są to główne i w zasadzie jedyne pozycje kosztowe w Spółce. W II kwartale koszty operacyjne 

uległy zmniejszeniu ze względu na zmianę biur Spółki na tańsze. Spółka, będąc spółką holdingową nie 

prowadzi aktywnej działalności operacyjnej stąd też nie można planować znacznego wzrostu przychodów 

w obszarze wyników jednostkowych. Zarząd Spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem 

prowadził także działania mające na celu pozyskanie środków od inwestorów w związku z emisją akcji 

serii D. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emisja serii D została uplasowana pośród inwestorów i 

z tytułu emisji Spółka pozyskała ok. 250 tys zł (Emitent poinformował o tym raportem bieżącym nr 

10/2012 z dnia 15 maja 2012r). Obecnie Spółka oczekuje na decyzję Sądu rejestrującą podwyższony 

kapitał i niezwłocznie po uzyskaniu tej decyzji przeprowadzi procedury zmierzające do wprowadzenia do 

ASO akcji serii D. 

 

3) Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent  

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej. Zarząd Spółki główną 

uwagę koncentruje na budowie grupy firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa dla podmiotów 

biznesowych (B2B). W związku z tym realizując strategię rozwoju Grupy Spółka aktywnie poszukuje 

podmiotów, które mogłyby być celem akwizycji. W dniu 28 października 2011 r. Spółka podpisała list 

intencyjny na zakup pakietu udziałów w podmiocie gospodarczym świadczącym usługi ochroniarskie oraz 

konwojowania gotówki (Emitent informował o tym raportem bieżącym nr 19/2011 z dnia 28 października 

2011r), niestety ze względu na nie ziszczenie się warunków zawartych w liście intencyjnym Zarząd Spółki 

podjął decyzję o rezygnacji z zakupu udziałów (Emitent informował o tym raportem bieżącym nr 8/2012 z 

dnia 06 kwietnia 2012r). Od tego czasu Zarząd przeprowadził jeszcze kilkanaście rozmów z potencjalnymi 

podmiotami będącymi celem akwizycji, ale na chwilę obecną żadne z tych rozmów nie zakończyły się 

sukcesem. 

Skonsolidowane informacje finansowe za 2 kwartał 2012 roku 

1) Wybrane dane finansowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu   

ASO - § 5 Raporty kwartalne. 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu 

 zł 
na 

30.06.2012 
na 

30.06.2011 

a kapitał własny -201.532,61 194.250,49 
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b należności długoterminowe 0,00 0,00 

c należności krótkoterminowe 149.321,28 90.009,78 

d 
środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

7.631,47 402.974,51 

e zobowiązania długoterminowe 266.446,43 0,00 

f zobowiązania krótkoterminowe 412.530,93 509.321,63 

 

 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

 zł 
za 2 kwartał 
2012 roku 

za 2 kwartał 
2011 roku 

g amortyzacja 748,18 0,00 

h przychody netto ze sprzedaży 69.902,39 48.910,73 

i zysk/strata na sprzedaży -95.142,97 -347.392,81 

j 
zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-98.605,98 -350.774,39 

k zysk/strata brutto -149.266,45 -360.906,99 

l zysk/strata netto -149.266,45 -360.906,99 

 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (narastająco) 

 zł 
za 2 kwartały 

2012 roku 
za 2 kwartały 

2011 roku 

g amortyzacja 24.864,82 1.073,16 

h przychody netto ze sprzedaży 119.699,32 58.770,73 

i zysk/strata na sprzedaży -235.059,14 -373.617,13 

j 
zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-236.664,59 -379.734,89 

k zysk/strata brutto -291.293,47 -389.859,24 

l zysk/strata netto -291.293,47 -389.859,24 

 

 

2) Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe 

Na wynik skonsolidowany w głównej mierze składają się wyniki finansowe spółki zależnej Montu Sp. z 

o.o. Strata z działalności w Montu Sp. z o.o. wynika z inwestycji w sieć sprzedaży oraz związana jest z 

rozszerzeniem działalności operacyjnej. Spółka zależna Montu Sp. z o.o poczyniła także inwestycje w 

środki trwałe oraz w promocję swoich usług. W II kwartale bieżącego roku spółka zależna kontynuowała 

strategię pozyskiwania klientów kluczowych z sektora usług finansowych oraz najważniejszych gałęzi 

gospodarki. Istotny problem w księgowaniu przychodów z działalności spółki zależnej związany jest z 
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długimi okresami potrzebnymi na podejmowanie decyzji przez klientów kluczowych, co bezpośrednio 

przekłada się na poziom wykazywanej sprzedaży usług w Spółce zależnej. Związany z tym  jest długi okres 

ponoszenia kosztów stałych związanych z utrzymywaniem sieci operacyjnej i sprzedaży, w trakcie 

którego nie są jeszcze wykazywane przychody z kontraktowanych usług. W II kwartale Zarząd prowadził 

dalsze działania skutkujące obniżeniem kosztów stałych Spółki zależnej, w efekcie przeprowadzonych 

działań udało się zmniejszyć poziom kosztów stałych do niezbędnego minimum. Analizując obecną 

sytuację rynkową i problemy związane z pozyskiwaniem klientów kluczowych oraz znacznym 

zwiększaniem przychodów spółki zależnej na portfelu klientów już pozyskanych Zarząd Emitenta 

rozpoczął analizę strategii poszerzenia zakresu działalności Grupy Kapitałowej o nowe obszary związane z 

usługami bezpieczeństwa finansowego dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz podmiotów 

SME. Zarząd Emitenta planuje do końca III kwartału skoncentrować się na analizie nowej strategii 

związanej z rozszerzeniem usług Grupy Kapitałowej o wymienione wcześniej obszary oraz rozszerzyć 

zakres działania Spółki zależnej nie tylko o działania związane z bezpieczeństwem należności klientów a 

także ich monitoringiem, przejmowaniem ryzyka i finansowaniem. 

 

3) Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent  

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

II kwartał 2012 roku był dla Spółki okresem poświęconym kontynuowaniu negocjacji związanych z 
budową grupy firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa dla podmiotów biznesowych (B2B), 
oraz  kontynuowaniem nadzoru i wsparcia  spółki zależnej Montu Sp. z o.o. celem realizacji strategii 
rozwoju spółki . 
 
W tym celu Montu Sp. z o.o., pod nadzorem Montu Holding S.A., doprowadziła do następujących 
działań: 

• kontynuowanie rozmów z klientami kluczowymi, 
• udział w przetargach na świadczenie usług detektywistycznych w kilkunastu bankach, 
• zaawansowane rozmowy z kilkoma instytucjami sektora budowlanego oraz z listy 

pięciuset największych przedsiębiorstw.  
 

4) Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwych realizacji prognoz finansowych na rok obrotowy 

2012 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za II kwartał 2012r 

Zarząd Emitenta planuje utrzymać prognozy na 2012 r. opublikowane raportem bieżącym RB nr 26/2011 

w dniu 30 grudnia 2011r. 

 
 
 
 
 
Klaudiusz Sytek 
Prezes Zarządu  
Montu Holding S.A. 


