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Raport Internet Works S.A. za III  kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regu-

lamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - 

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” 
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Internet Works S.A.  
 
Adres: ul. Gdańska 27; 85-005 Bydgoszcz  
 
 
KRS: 0000372335  
NIP: 894-301-29-89  
REGON: 021416030  
 
Telefon: 71 707 2242  
Fax: 71 707 2248  
 
Strona www: www.internetworks.pl  
E-mail: kontakt@internetworks.pl  
 
Zarząd: 
 
Wiceprezes Zarządu: Paweł Kulczyk  
 
Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A. 

 

 

 

I. Wybrane dane finansowe 

 

 

III KWARTAŁ 2012 r. 

 

Dane jednostkowe 

 

 

(dane w tys. zł) Stan na 30.09.2012 r. Stan na 30.09.2011 r. 

Kapitał własny 336 391 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 58 132 

Inwestycje długoterminowe  99 0 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 69 271 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60 271 

mailto:kontakt@internetworks.pl
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Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 4 45 

Aktywa trwałe 221 26 

Aktywa obrotowe 129 414 

Aktywa/Pasywa razem 350 440 

 

 

 
    

(dane w tys. zł) 

III kwartał 2012 r.  
 

Okres od 
01.07.2012 r. do 

30.09.2012 r. 

III kwartał 2012 r. 
- narastająco     

 
Okres od 

01.01.2012 r. do 
30.09.2012 r. 

III kwartał 2011 r.   
 

Okres od  
01.07.2011 r. do 

30.09.2011 r. 

III kwartał 2011 r. 
– narastająco 

 
Okres od 

01.01.2011 r. do 
30.09.2011 r. 

Amortyzacja 8 57 5 11 

Przychody netto ze sprze-
daży 

1 206 679 1409 

Zysk/Strata na sprzedaży -24 -237 -88 -175 

Zysk/Strata na działalności 
operacyjnej 

-9 -227 -192 -278 

Zysk/Strata brutto -8 -226 -192 -278 

Zysk/strata netto -8 -228 -192 -273 
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II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe 

 

W trzecim kwartale 2012 r. Emitent znacząco ograniczył stratę netto w porównaniu do III kwar-

tału 2011 r., mimo że osiągnął niski przychód ze sprzedaży. Spadek obrotów ma miejsce w 

związku z trwającym etapem przejściowym, a mianowicie przeniesieniem siedziby Spółki, 

związaną z tym faktem zmianą lokalu oraz zmianą otoczenia rynkowego.  

Strata netto w III kwartale 2012 r. wyniosła zaledwie 8 tys. zł, natomiast w analogicznym okre-

sie 2011 r. aż 192 tys. zł, pomimo że przychody ze sprzedaży spadły za okres trzech kwarta-

łów z 1.409 tys. zł w 2011 r. do 206 tys. zł w analogicznym okresie 2012 r. 

Zarząd swoją uwagę skupił na sprawach techniczno-formalnych związanych z przeniesieniem 

Spółki do Bydgoszczy, zabezpieczeniu interesów Spółki oraz opracowywaniu nowej strategii 

Spółki. Zarządowi udało się znacząco ograniczyć koszty stałe. We wskazanym okresie toczo-

ne były rozmowy handlowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi, które mogą przynieść 

rezultaty w przyszłości. 

 

III. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działal-

ności 

 

Zarząd przeprowadził rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi, których celem jest 

stworzenie nowej strategii biznesowej Spółki. Szczegóły zostaną przekazane poprzez publika-

cję odpowiednich raportów bieżących, gdy tylko formułowanie strategii zostanie ukończone. 

W okresie III kwartału 2012 r. badane były możliwości ekspansji biznesowej w nowym otocze-

niu rynkowym. 

Zarząd buduje fundament pod efektywną i zyskowną działalność Spółki w nowych obszarach 

wynikających ze zmienionego statutu Spółki. 

 

IV. Stanowisko na temat prognoz 

 

W związku z poszerzeniem działalności Spółki i przeprowadzonymi rozmowami z potencjal-

nymi partnerami istnieje prawdopodobieństwo zmiany prognozowanych wyników. Zgodnie z 

prognozami zawartymi w Dokumencie Informacyjnym z dnia 22 czerwca 2011 r. przychody i 

zyski ze sprzedaży w 2012 r. opierać się miały o sprzedaż usług wdrażania systemów wspie-

rających zarządzanie przedsiębiorstwem i usług outsourcingu IT oraz na dostarczaniu narzę-

dzi marketingu internetowego przy założeniu przejęcia innych podmiotów. Do kwestii przejęcia 

ustosunkował się były Zarząd w jednym z raportów bieżących, o czym informowano już w po-

przednim raporcie okresowym. 

Prace nad nową strategią Spółki są kontynuowane. Strategia przyczynić się może do zmiany 

struktury źródeł przychodów. O wszelkich zmianach, w tym o nowej strategii rozwoju, Spółka  

poinformuje odpowiednimi raportami bieżącymi. 
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V. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej  

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

 

VI. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co naj-

mniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

 

Na dzień 12.11.2012 r. struktura akcjonariatu jest zgodna z poniższą tabelą:                                                                 

 

Akcjonariusz 
Udział w  
kapitale 

Liczba akcji 
Udział w gło-
sach na WZA 

Liczba głosów 

Leszek Jan Piekut 36,64% 535 000 36,64% 535 000 

INVESTcon GROUP SA 15,59% 227 611 15,59% 227 611 

DI Taurus Sp. z o.o. 7,86% 114 810 7,86% 114 810 

Pozostali 39,91% 582 579 39,91% 582 579 

RAZEM 100,00% 1 460 000 100,00% 1 460 000 

 

Wiceprezes Zarządu 

Paweł Kulczyk 


