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1

WSTĘP

Niniejszy raport dotyczy Analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw prowadzenia dalszej
działalności przez Spółkę Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie.
Dokument został sporządzony przez AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wykonawca)
na zlecenie Goldwyn Capital S.A. (Spółka, Emitent).
Podstawą sporządzenia niniejszego Dokumentu jest Uchwała Nr 1167/2012 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie z dnia 19 listopada 2012.
Podczas prac nad Analizą oparto się na danych i dokumentach, które zostały udostępnione przez
Spółkę oraz informacjach zebranych przez Wykonawcę (dostępnych publicznie). Zakres zleconych
prac objętych niniejszą Analizą nie obejmował dokonania weryfikacji wiarygodności oraz zgodności
otrzymanych od Spółki danych oraz wszelkich zebranych dodatkowych informacji z ich stanem
faktycznym. Założono, że wszystkie te informacje są prawdziwe i rzetelne oraz odzwierciedlają
najlepszą wiedzę Emitenta co do kształtowania się przyszłych relacji ekonomiczno-gospodarczych
związanych z przyszłym modelem prowadzenia działalności.
AVCS zwraca uwagę na potencjalne ryzyko zaistnienia w przyszłości zdarzeń nie znanych w chwili
sporządzania Analizy, których wpływ mógłby być istotny na jej treść, jak również możliwe
odchylenie od założonego scenariusza przyszłego modelu prowadzenia działalności planowanego
przez Emitenta względem realizującej się rzeczywistości. Oszacowanie wpływu wspomnianych ryzyk
na przedmiotową Analizę każdorazowo spoczywa na użytkowniku niniejszego raportu.
Opracowanie zostało sporządzone w celach informacyjnych i nie powinno stanowić podstawy decyzji
inwestycyjnych. Wykonawca i Emitent nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji
inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Opracowanie nie ma charakteru
i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra finansów z 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich
emitentów i wystawców, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia
wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek
umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania.
Analizę sporządzono z należytą rzetelnością, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie
opracowania dotyczące oceny perspektyw rozwoju działalności podmiotów gospodarczych niosą
za sobą ryzyko popełnienia błędu wynikającego z subiektywizmu ocen wyprowadzonych przez
Wykonawcę, bądź też ocen zawartych w cytowanych materiałach źródłowych, czy też braku wiedzy
o zjawiskach i zdarzeniach dotyczących analizowanego podmiotu, a nie przekazanych Wykonawcy
w trakcie zbierania materiałów informacyjnych.
W przedmiotowej Analizie mogą wystąpić pewne rozbieżności w tabelach i opisach prezentujących
sytuację majątkowo-finansową Emitenta. Wynikają one z zastosowanych zaokrągleń, które nie mają
wpływu na poprawność zaprezentowanych danych
Dane przedstawiono w tysiącach złotych (tys. zł) chyba, że inaczej zaznaczono w treści opracowania.
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2

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY

2.1 OCENA OBECNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ EMITENTA
Przeprowadzona analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Emitenta, pozwala stwierdzić, co
następuje:
 Bieżąca sytuacja finansowa Emitenta została ukształtowana w wyniku zmiany strategii
działalności Spółki, która została przyjęta uchwałą Zarządu z dnia 18 października 2012 w
konsekwencji uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września
2012 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności.
 Zgodnie z nową strategią działalności, podstawowym przedmiotem działalności Emitenta
będzie działalność inwestycyjna, w tym w szczególności działalność funduszu private equity/
venture capital, polegająca na nabywaniu aktywów (przede wszystkim akcji albo udziałów
spółek prawa handlowego). Celem działalności Emitenta będzie długoterminowy wzrost
wartości posiadanych i nabywanych aktywów w wyniku wzrostu ich wartości rynkowej.
Jednocześnie polityka inwestycyjna Emitenta zakłada ograniczenie ryzyka inwestycyjnego,
poprzez tworzenie zdywersyfikowanego portfela spółek z różnych branż, różnych rozmiarów i
o różnym modelu biznesowym. Emitent zakłada dokonywanie inwestycji zarówno krótko- jak
i długoterminowych w projekty, które zostaną uznane za spełniające kryteria inwestycyjne
Emitenta i które w ocenie Zarządu Spółki będą dawać istotną szansę na osiągnięcie
oczekiwanej stopy zwrotu, nie mniejszej niż 30% rocznie.
 W efekcie realizacji nowej strategii działalności Emitenta na dzień sporządzenia analizy
Spółka zakończyła działalność operacyjną związaną z prowadzeniem sieci kawiarni My Baby
Cafe, która to działalność została przeniesiona w formie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa do przeznaczonej do sprzedaży Spółki MBC Sp. z o.o.
 Powyższe elementy warunkują strukturę majątku Goldwyn Capital S.A., który na dzień
30.11.2012 stanowiły przede wszystkim aktywa obrotowe (96% aktywów Emitenta), na które
składały się przede wszystkim:
o

Krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 492 tys. zł w postaci przeznaczonej do
sprzedaży spółki MBC Sp. z o.o. (w dniu 26 listopada 2012 roku zawarta została
umowa przedwstępną zbycia udziałów spółki zależnej MBC sp. z o.o. w organizacji.
Zgodnie z postanowieniami umowy Emitent zobowiązał się do zbycia wszystkich
posiadanych udziałów w spółce zależnej MBC Sp. z o.o. w organizacji,
reprezentujących 100 % kapitału zakładowego spółki, o łącznej wartości nominalnej
5.000 zł w zamian za cenę wynoszącą 500.000 zł za wszystkie udziały),

o

Środki pieniężne w kwocie 209,1 tys. zł.

 Zgodnie z oświadczeniem Emitenta zarówno pozostające do dyspozycji środki pieniężne jak i
środki pozyskane ze sprzedaży udziałów w Spółce MBC zostaną wykorzystane na realizację
wynikających z nowej strategii działalności inwestycji w roku 2013.
 Wg stanu na dzień 30.11.2012 głównym źródłem finansowania Goldwyn Capital S.A. były
kapitały własne stanowiące 87,1% pasywów.
 Taka struktura finansowania w połączeniu ze strukturą majątku na który składają się aktywa o
wysokim stopniu płynności pozwala stwierdzić, że na dzień sporzadzenia analizy nie istnieje
ryzyko niewypłacalności Spółki.


Za ostatni pełny rok obrotowy (rok 2011) jak również za okres 11 miesięcy 2012 roku Spółka
zrealizowała dodatni wynik finansowy, który został ukształtowany przede wszystkim na
działalności podstawowej (prowadzenie sieci kawiarni My Baby Cafe), wyniki na pozostałej
działalności operacyjnej i wynik na działalności finansowej nie miały istotnego wpływu na
kształtowanie się dochodowości Emitenta.
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 Wynik finansowy za rok 2011 został pozostawiony w Spółce.

2.2 OCENA PERSPEKTYW EMITENTA NA PRZYSZŁOŚĆ
 Podstawą realizacji strategii działalności Emitenta polegającej na przekształceniu Goldwyn
Capital S.A. w fundusz typu private equity/venture capital jest pozyskanie środków
niezbędnych na realizację założonych inwestycji kapitałowych oraz trafny dobór portfela
inwestycyjnego. Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że:
o

Środki na realizację pierwszej fazy inwestycji powinny zostać pozyskane w wyniku
emisji akcji serii D i E, a ich uzupełnienie stanowić będą środki zgromadzone w
wyniku wyjścia Emitenta z działalności związanej z prowadzeniem sieci kawiarni My
Baby Cafe. Zgodnie z informacją otrzymaną od Emitenta dzięki zawarciu w dniu 9
października 2012 roku umowy gwarancji objęcia akcji (raport EBI nr 19/2012)
istnieją podstawy do przyjęcia, iż Spółka pozyska środki niezbędne do wdrożenia
nowej strategii działalności i rozpoczęcia prowadzenia działalności inwestycyjnej.

o

Zarząd Goldwyn Capital wyłonił kilka projektów, które spełniają założenia
inwestycyjne określone w strategii rozwoju Emitenta. Na dzień sporządzenia
niniejszego raportu prowadzone są negocjacje mające na celu ustalenie zasad, na
jakich Emitent nabędzie ewentualnie udziały lub akcje spółek kapitałowych
realizujących te wstępnie wyselekcjonowane projekty.

 Przedstawione przez Emitenta założenia co do budowy portfela inwestycyjnego, polityki
wyjścia z inwestycji i założeń co do reinwestowania środków pozyskanych ze sprzedaży
spółek portfelowych pozwalają stwierdzić, że:
o

Pierwsze pozytywne wyniki realizacji nowej strategii działalności Goldwyn Capital
powinny być widoczne już w roku 2013, kiedy to zostaną zrealizowane pierwsze
wyjścia z inwestycji (patrz pkt. 9 niniejszego raportu „Prognozowane wyniki
Emitenta”),

o

Środki pozyskane z wyjść kapitałowych I fazy inwestowania - przewidzianej na lata
2013-2015 - powinny (wg założeń Emitenta) pozwolić zarówno na odnawianie
portfela inwestycyjnego – reinwestycje – jak i wypłaty zysków dla akcjonariuszy,

o

Założona w strategii działalności Emitenta stopa zwrotu z inwestycji na poziomie nie
niższym niż 30% jest możliwa do realizacji, co potwierdzają wyniki innych funduszy,
w tym także notowanych na GPW oraz w obrocie alternatywnym.

 W ocenie Wykonawcy Emitent po zmianie strategii modelu prowadzenia działalności
ma możliwość kontynuowania działalności na nowym dla Emitenta rynku z widoczną
perspektywą na wzrost wartości Spółki w przyszłości,
 Jednocześnie należy jednak zwrócić uwagę, że działalność funduszy typu private
equity/venture capital, poza ryzykiem typowym dla prowadzenia działalności gospodarczej
cechuje szereg ryzyk specyficznych do których należy zaliczyć:
o
o
o

Ryzyko związane z inwestycjami o charakterze venture capital – polegające na
możliwej błędnej ocenie atrakcyjności inwestycji portfelowej lub przeszacowaniu jej
potencjału rynkowego,
Ryzyko wyjścia z inwestycji – polegające na braku gwarancji wyjścia z inwestycji w
założonym czasie i po założonej cenie,
Ryzyko związane z warunkami inwestycji w spółki portfelowe –polegające na
zagrożeniu, że inwestycje portfelowe zostaną nabyte po cenie, która w okresie gorszej
koniunktury uniemożliwi realizację zakładanego zysku z inwestycji,
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o
o

o

Ryzyko związane z płynnością portfela inwestycyjnego – polegające na braku
możliwości szybkiej sprzedaży składnika portfela nie znajdującego się w
zorganizowanym obrocie rynkowym lub pozagiełdowym,
Ryzyko związane z rozwojem spółek portfelowych – polegające na wystąpieniu
nieprzewidzianych okoliczności negatywnie wpływających na wartość spółki
portfelowej, co może przełożyć się na niemożność uzyskania zakładanych zysków z
inwestycji, włącznie z koniecznością nieplanowanego dofinansowywania spółki
portfelowej lub poniesieniem straty z inwestycji,
Ryzyko niepozyskania dodatkowego kapitału – polegające na fakcie, że w przypadku
niepozyskania dodatkowych środków istnieje ryzyko, iż dokonane inwestycje, wobec
braku możliwości ich dofinansowania, mogą nie przynieść zakładanych zysków lub w
skrajnym przypadku zakończyć się niepowodzeniem.
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3

WIADOMOŚCI OGÓLE O EMITENCIE

3.1 INFORMACJE OGÓLNE O EMITENCIE NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA
ANALIZY
3.1.1

FIRMA SPÓŁKI

Spółka działa pod nazwą Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
3.1.2

ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI

Aleja Jana Pawła II nr 27, 00-867 Warszawa
3.1.3

NUMER IDENTYFIKATORA GUS

Nr REGON 142240369
3.1.4

NUMER IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Nr NIP 9512304179
3.1.5

ORGAN REJESTRACYJNY

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
3.1.6

NUMER W REJESTRZE

KRS 0000383435
3.1.7

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI

Struktura akcjonariatu Emitenta, według stanu na dzień sporządzania niniejszej Analizy, przedstawia
się następująco:
Tabela 1 Struktura własności wg stanu na dzień 30.09.2012 r.
Imię i nazwisko akcjonariusza

Lp.

Liczba akcji
(w szt.)

Udział w kapitale zakładowym
(w proc.)

Udział w głosach
(w proc.)

1.

Goldwyn Limited

1 292 669

40,28

48,98

2.

White Peak Investments Limited

1 059 180

33,00

28,19

3.

Pozostali

857 761

26,72

22,83

3 209 610

100

100

Razem

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Zamawiającego

3.1.8

ZARYS HISTORII EMITENTA

 12 kwietnia 2011 roku - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 26 września 2011 roku - podjęcie uchwał w sprawie zamiany akcji oraz w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii C;
 30 grudnia 2011 roku - wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zamiany akcji (powstanie
Akcji Serii B);
 styczeń 2012 roku - otwarcie kawiarni My Baby Cafe w Warszawie przy ulicy Porajów 2
(dzielnica Tarchomin);
 kwietnia 2012 roku - wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego Akcji Serii C;
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 24 września 2012 roku - podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zamiany
639.318 Akcji Serii A na akcje zwykłe na okaziciela;
 25 września 2012 roku - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 22 października 2012 roku - zawiązanie spółki zależnej od Emitenta - MBC sp. z o.o.;
 22 października 2012 roku- rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany firmy
Emitenta oraz zmiany adresu Emitenta;
 30 października 2012 roku- podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez emisję Akcji Serii D oraz Akcji Serii E
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4

PIERWOTNY MODEL DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Dotychczasowa działalność Emitenta polegała na prowadzeniu kawiarni pod marką My Baby Cafe.
Kawiarnie przeznaczone były dla rodziców z dziećmi w wieku 0 - 6 lat. Projekt i aranżacja lokalu
kawiarni pozwalała na to, by spędzać czas razem, przy jednoczesnym oferowaniu usług skierowanych
wyłącznie do rodziców, jak i ich dzieci.
Oferta kawiarni My Baby Cafe zawierała:
 ofertę kawiarnianą - skonstruowaną specjalnie na potrzeby rodziców i dzieci; w każdym
lokalu znajdowała się wydzielona część gastronomiczna, w której oferowane były m.in.
napoje i przekąski; klienci mogli także skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu,
 salę zabaw - wydzielona część wewnątrz każdego lokalu My Baby Cafe w pełni wyposażona
i dostosowana do potrzeb dzieci. Sala zabaw posiadała wyodrębnioną część, w której
odbywały się imprezy okolicznościowe dla dzieci. Korzystanie przez klienta wyłącznie z sali
zabaw wymagało przy tym uiszczenia jednorazowej opłaty, w przypadku korzystania przez
rodzica z oferty kawiarnianej, dziecko mogło korzystać z sali zabaw bezpłatnie; ponadto
rodzic mógł skorzystać z możliwości pozostawienia dziecka na czas nie dłuższy niż 5 godzin
pod opieką wykwalifikowanego personelu Emitenta. Przedmiotowa usługa wymagała
uiszczenia opłaty (liczonej w stawkach godzinowych) lub wykupienia jedno- lub
trzymiesięcznego abonamentu,
 ofertę sklepową - asortyment sklepu prowadzonego w każdej kawiarni My Baby Cafe
obejmował takie produkty jak gry, zabawki, artykuły pielęgnacyjne, książki dla dzieci
i rodziców, a także drobną biżuterię itp. (oferta sklepowa dobierana była w oparciu o stałe
potrzeby klientów),
 program edukacyjny - zajęcia (kursy, szkolenia, prelekcje) dla dzieci i ich rodziców.
W ramach oferty edukacyjnej prowadzone były zajęcia plastyczne, teatralne, tanecznoruchowe czy dogoterapia (wsparcie rozwoju dziecka przy udziale specjalnie wyszkolonych
psów). Dzieci wraz rodzicami mogły skorzystać z przedmiotowej oferty po uiszczeniu
jednorazowej opłaty. Istniała także możliwość wykupienia abonamentu jedno- bądź
trzymiesięcznego,
 imprezy okolicznościowe - organizację przyjęć urodzinowych i okolicznościowych (urodziny,
Mikołajki, bal karnawałowy, itp.) dla dzieci,
 komercyjny wynajem sali wraz z obsługą cateringową na imprezy zamknięte (np. komunie).
My Baby Cafe klasyfikowano jako typ kawiarni „destination place” (miejsce docelowe). Model
biznesowy Emitenta polegał na dążeniu do wydłużenia średniego czasu pobytu klienta w kawiarni
My Baby Cafe poprzez oferowanie mu wielu usług oraz produktów.
Założeniem Emitenta było otwieranie lokali (kawiarnie My Baby Cafe) w dzielnicach mieszkalnych
charakteryzujących się słabo rozwinięta branżą gastronomiczną, a w szczególności o stosunkowo
słabym nasyceniu działających lokali (kawiarni). Z założenia lokale kawiarni My Baby Cafe miały
być otwierane z dala od centrum miast i centrów handlowych. Wzrost liczby klientów miał być
zapewniony poprzez współpracę z mediami społecznościami czy poprzez lokalny marketing
(konkretna dzielnica miasta) połączony z programami partnerskimi z innymi placówkami
w najbliższym otoczeniu (przepływ klientów).
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5

BIEŻĄCY MODEL DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W dniu 18 października 2012 Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, podjął uchwałę
o przyjęciu nowej strategii działalności Spółki. Zgodnie z nową strategią działalności, podstawowym
przedmiotem działalności Emitenta będzie działalność inwestycyjna, w tym w szczególności
działalność funduszu private equity, polegająca na nabywaniu aktywów (przede wszystkim akcji albo
udziałów spółek prawa handlowego).

5.1 NOWA STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Celem działalności Emitenta będzie długoterminowy wzrost wartości posiadanych i nabywanych
aktywów w wyniku wzrostu ich wartości rynkowej. Jednocześnie polityka inwestycyjna Emitenta
zakłada ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, poprzez tworzenie zdywersyfikowanego portfela spółek
z różnych branż, różnych rozmiarów i o różnym modelu biznesowym. Emitent zakłada dokonywanie
inwestycji zarówno krótko- jak i długoterminowych w projekty, które zostaną uznane za spełniające
kryteria inwestycyjne Emitenta i które w ocenie Zarządu Spółki będą dawać istotną szansę na
osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu, nie mniejszej niż 30 proc. rocznie.
Zgodnie z nową strategią działalności, Emitent będzie koncentrował się na:
 budowie portfela dynamicznie rozwijających się spółek reprezentujących perspektywiczne
branże,
 zagwarantowaniu spółkom portfelowym środków finansowych na dalszy rozwój,
samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku inwestycji
prywatnych,
 wspieraniu działań prowadzących do umacniania pozycji rynkowej i rozpoznawalności spółek
portfelowych,
 wykorzystaniu synergii spółek portfelowych i inicjowaniu współpracy pomiędzy tymi
spółkami.
W ramach realizowania nowej strategii działalności Zarząd Emitenta zamierza:
 wyselekcjonować interesujące projekty inwestycyjne (spółki)
 uzgadniać sposób zaangażowania kapitałowego Emitenta w wyselekcjonowane projekty,
 koordynować proces wejścia kapitałowego Emitenta w wyselekcjonowane projekty,
 wspierać Zarządy spółek portfelowych w procesie budowy wartości spółek
 wspierać Zarządy spółek portfelowych w procesie wprowadzenia spółek do obrotu na rynku
NewConnect albo przygotowywać transakcje zbycia akcji (udziałów) spółek portfelowych
poza rynkiem giełdowym (tj. na rzecz inwestorów branżowych lub finansowych).
Emitent zakłada, że przedmiotem dokonywanych inwestycji będą przedsiębiorstwa niepubliczne,
działające w różnej formie prawnej (także jednoosobowa działalność gospodarcza).
Emitent zakłada, iż wyjścia z inwestycji dokonywane będą najczęściej poprzez wprowadzenie akcji
spółek portfelowych do obrotu na rynku NewConnect, a rzadziej poprzez zbycie akcji (udziałów)
spółki portfelowej poza rynkiem giełdowym (tj. na rzecz inwestorów branżowych lub finansowych).
Emitent nie wyklucza także dokonywania wyjść z inwestycji w drodze zbywania akcji spółek
portfelowych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zarząd Emitenta wskazuje, iż przyjęcie nowej strategii działalności ma na celu wykorzystanie luki
kapitałowej obserwowanej na polskim rynku kapitałowym, który nie zapewnia realnych możliwości
finansowania niedużych projektów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju. W ocenie Zarządu
Spółki projekty tego rodzaju mogą zapewnić bardzo wysoki potencjał wzrostu. Zarząd Emitenta
będzie przy tym bazował na doświadczeniach Spółki wyniesionych z inwestycji w lokale My Baby
Cafe, która generując interesujące wyniki finansowe, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem
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inwestorów i jednocześnie stanowi doskonały przykład możliwości pozyskania kapitału na nieduże
projekty biznesowe we wczesnym etapie rozwoju.
Wdrażając nową strategię działalności Emitent zamierza wykorzystać sytuację panującą obecnie,
i w ocenie Emitenta również w najbliższej przyszłości, na rynku kapitałowym, na którym niepewność
inwestorów skutkuje bardzo niskimi wycenami bardzo interesujących aktywów, co jest szansą dla
Emitenta na dokonywanie inwestycji na bardzo atrakcyjnych warunkach, a jednocześnie obniża
ryzyko przeznaczenia na poszczególny projekt takich środków, które mogą spowodować brak
możliwości wyjścia z danej inwestycji z oczekiwanym przez Emitenta zyskiem (zwłaszcza w okresie
spodziewanej średnioterminowo poprawy koniunktury na rynku kapitałowym). Emitent zamierza więc
wykorzystać na dokonywanie inwestycji obecny okres, charakteryzujący się w ocenie Emitenta,
bardzo atrakcyjnymi (niskimi) wycenami interesujących i perspektywicznych aktywów.

5.2 ZASOBY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
EMITENTA
Emitent zakłada, iż prowadzenie planowanej strategii działalności, w tym kreowanie polityki
inwestycyjnej, będzie odbywać się w oparciu o wiedzę i doświadczenie Prezesa Zarządu Spółki –
Pana Bartosza Tomalkiewicza. Emitent zgodnie z planem Spółki skupi swoje inwestycje w sektorze
MSP oraz podmiotów e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem potencjału możliwej
internacjonalizacji przyszłych przychodów, z wykorzystaniem efektu synergii Spółek portfelowych.
Bartosz Tomalkiewicz (40 l.) – wyższe wykształcenie zdobył na kierunku handel zagraniczny.
Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Pierwszą działalność
gospodarczą rozpoczął w czasie studiów, polegała ona na produkcji i sprzedaży pierwszych druków
celnych SAD. Następnie z sukcesem wprowadził na rynek pierwszy na rynku polskim katalog
upominków reklamowych B2B w języku polskim, z własną kolekcją luksusowych artykułów
importowanych od ponad 40 dostawców z całej Europy. W 2004 roku po udanym wyjściu z inwestycji
i sprzedaży budowanej od podstaw Firmy inwestorowi z Holandii, pozostał na stanowisku dyrektora
zarządzającego w PromOcean Polska sp. z o.o. (części Koncernu Li&Fung Trading, czołowej firmy
soursingowej, z siecią biur w 40 krajach oraz przychodach pow. 12 mld USD) i był odpowiedzialny za
wszelkie procesy związane z obsługą klientów z rynków EMEA. Od 2010 roku Prezes Zarządu
Present24 S.A., spółki zajmującej się e-sprzedażą upominków B2C w Polsce oraz w Europie
Zachodniej, od września 2012 roku Prezes Zarządu F24 S.A. odpowiedzialny za restrukturyzacje oraz
rozwój.
Merytorycznego wsparcia dla kreowania polityki inwestycyjnej i podejmowania decyzji w sprawie
składu portfela inwestycyjnego udzielała będzie spółka Infinity8 S.A. z siedzibą w Warszawie.
Emitent wskazuje, iż w dniu 3 stycznia 2013 roku podpisał z Infinity8 S.A. umowę o współpracy, na
mocy której Infinifty8 S.A. zapewni Emitentowi zaplecze eksperckie w zakresie podejmowania
decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z treścią umowy, Emitent oraz Infinity S.A. nawiązały współpracę,
w ramach której Infinity8 S.A. będzie wspierała działalność inwestycyjną Goldwyn Capital
profesjonalnym doradztwem gospodarczym i strategicznym w zakresie planowanych przez Emitenta
projektów inwestycyjnych.
Infinity8 S.A. to Autoryzowany Doradca rynku NewConnect oraz Catalyst. Spółka ubiega się o zgodę
Komisji Nadzoru FInansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Infinity8 S.A. oferuje
kompleksowe usługi Autoryzowanego Doradcy NewConnect/Catalyst w zakresie doradztwa
finansowego i strategicznego.
Kluczowi pracownicy Infinifty8 S.A. posiadają wieloletnie doświadczenie w wydawaniu
rekomendacji dla podmiotów notowanych na GPW oraz w analizach przeprowadzanych na rzecz
procesów IPO dla spółek wybierających się na podstawowy parkiet GPW.
Zespół Infifnity8 S.A. doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym zdobywał w polskich i
zagranicznych instytucjach finansowych, w tym domach maklerskich i bankach, w pracy na
stanowiskach kierowniczych, doradczych i analitycznych.
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Emitent zakłada, że finansowanie planowanej strategii działalności zostanie zapewnione dzięki
środkom własnym, pozyskanym w wyniku emisji akcji serii D i E. Emitent wskazuje, iż w dniu
1 stycznia 2013 roku Emitent zawarł ze znaczącym akcjonariuszem – spółką Goldwyn Limited
z siedzibą w Nikozji – umowę objęcia akcji serii D. Na mocy umowy Goldwyn Limited objął
16.466.960 (szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji
serii D, tj. 100% akcji serii D, wyemitowanych w trybie subskrypcji prywatnej w ofercie skierowanej
do tego akcjonariusza.
Ponadto, Emitent wskazuje, iż pozyskanie środków w wyniku emisji E jest zabezpieczone umową
gwarancji objęcia akcji z dnia 9 października 2012 roku, zawartej pomiędzy Emitentem a Goldwyn
Limited, na mocy której Goldwyn Limited zobowiązał się do:
1. złożenia zapisu na maksymalną liczbę akcji na okaziciela serii E w wykonaniu prawa poboru,
jaka będzie przysługiwać Goldwyn Limited na dzień ustalenia prawa poboru tych akcji;
2. 2objęcia wszystkich pozostałych akcji serii E, w razie niewykonania prawa poboru przez
pozostałych akcjonariuszy w zapisach podstawowym jak i dodatkowym;
3. dokonania wpłaty na akcje serii D i E w pełnej wysokości w terminach wynikających z
właściwych przepisów prawa oraz treści stosownych uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
Tym samym pozyskanie środków własnych w wyniku emisji serii D i E jest, w opinii Emitenta,
zapewnione.
W dalszej perspektywie Emitent zakłada pozyskiwanie środków dzięki korzystnym wyjściom
kapitałowym, oraz dywidend wypracowywanych przez Spółki portfelowe. Jednocześnie nowa
strategia działalności Emitent nie wyklucza, że w zależności od sytuacji rynkowej i potrzeb
finansowych Emitenta w przyszłości Spółka podejmie decyzję o pozyskaniu środków finansowych
w drodze kolejnej emisji akcji lub w drodze emisji obligacji. Emitent nie zakłada obecnie, ani
w najbliższej przyszłości, finansowania działalności ze środków bankowych.
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Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej Goldwyn Capital S.A.
oraz jej perspektyw na przyszłość

6

OTOCZENIE RYNKOWE – RYNEK PRIVATE EQUITY

W czasach kryzysu poza firmami, które od dłuższego czasu poszukują kapitału na zrealizowanie
swoich ambitnych przedsięwzięć, również małe i średnie przedsiębiorstwa mają problemy
z pozyskaniem niezbędnego do dalszego rozwoju kapitału. Ten niebezpieczny dla inwestycyjnej
strony gospodarki stan jest zarazem szansą dla funduszy podwyższonego ryzyka, takich jak private
equity (PE) czy venture capital (VC). Różnica między nimi polega na fazie rozwoju przedsiębiorstwa,
w której fundusze te rozpoczynają inwestycję. Z założenia fundusze venture capital inwestują o jeden
moment rozwoju przedsiębiorstwa wcześniej aniżeli private equity, co wiąże się zazwyczaj z wyższym
ryzykiem ale może przynieść nieprzeciętnie wyższe zyski funduszowi VC.
Wykres 1 Źródła finansowania, a etapy rozwoju przedsiębiorstwa

Źródło: www.ipo.pl

Fundusze PE/VC inwestują w innowacyjne przedsiębiorstwa posiadające produktową, technologiczną
lub procesową przewagę konkurencyjną. Najczęściej wspiera się innowacyjne branże kapitałochłonne:
nowe technologie telekomunikacyjne (w tym projekty internetowe), biotechnologię, sektor
nowoczesnej medycyny oraz tzw. czystych technologii, (OZE, ochrona środowiska).
Wykres 2 Źródła finansowania zewnętrznego

Źródło: Sz. Bula „Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce”

Uważa się, że wejście inwestora PE/VC podwyższa wartość kapitałową przedsiębiorstwa
oraz zwiększa jego wiarygodność.
14
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Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej Goldwyn Capital S.A.
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6.1 RYNEK PRIVATE EQUITY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (CEE)
Fundusze PE/VC w 2011 r. pozyskały 941 mln EUR na inwestycje w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej , co oznacza wzrost o 48 % w porównaniu do 2010 r., i o 135% wobec 2009 r.
Ubiegłoroczny wynik był rezultatem działalności funduszy wykupowych.
Wykres 3 Fundraising dla CEE private equity, 2003-2011 (w mln EUR)
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Silna ujemna dynamika pozyskiwania funduszy w latach 2009/2008 była efektem nastania globalnego
kryzysu ekonomicznego. Brak możliwości satysfakcjonującego wyjścia z inwestycji portfelowych
wpłynął na znaczne ograniczenie płynności funduszy private equity. Zmiana trendu w roku 2010
spowodowana była stopniową poprawą nastrojów inwestorów, co do dalszego rozwoju sytuacji
ekonomicznej, a także skorygowania oczekiwań przedsiębiorców dotyczących wycen spółek wobec
nowych wymagań rynkowych. Mało dynamiczny wzrost jaki obserwujemy w latach 2009-2011
świadczy o tym, że fundusze które zostały pozyskane w latach 2006-2008 nie zostały jeszcze
wprowadzone z powrotem na rynek, albo też inwestycje z tego okresu nie zostały jeszcze zamknięte.
Wartość inwestycji PE/VC wyniosła w 2011 r. - 1 244 mln EUR, o 4,6% mniej niż w 2010 r. W tym
samym okresie, inwestycje w Europie wykazały nieznaczny wzrost o 5,8% (o 44,1mln EUR) Łącznie
aktywność inwestycyjna w regionie CEE stanowiła 2,8% całkowitej wartości inwestycji w Europie,
w 2011, w porównaniu z 3,1% w 2010.
Wykres 4 Roczna wartość inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 2003-2011
(w mln EUR)
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Pomimo spadku wartości inwestycji, liczba wykonanych transakcji nadal wzrastała. W 2011 roku 195
środkowoeuropejskich spółek zostało sfinansowanych przez fundusze PE/VC, co oznaczało wzrost
o 17% w porównaniu do 2010 r., głównie za sprawą zwiększonej liczby spółek sfinansowanych przez
fundusze venture capital.
Wykres 5 Roczna wartość inwestycji w regionie CEE 2003-2011 (liczba firm)
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Analiza wartości inwestycji w odniesieniu do PKB wskazała stabilny poziom w Europie
Środkowo-Wschodniej, podobnie jak i w całej Europie. Wynosił on odpowiednio 0,105% oraz
0,326%. Rozbieżność pomiędzy CEE, a Europą wskazuje na znaczny potencjał rozwoju rynku
inwestycji PE/VC w naszym regionie.
Badanie inwestycji na poziomie poszczególnych etapów rozwoju pozwoliło zauważyć, że na etapie
venture wzrosły one, aż o 57% i stanowiły 7,6% ogółu inwestycji PE/VC w CEE. Jest to jeden
z najwyższych, zanotowanych dotychczas w regionie, wskaźników udziału inwestycji venture
w ogólnej wartości inwestycji. Wynika on przede wszystkim z 85% wzrostu inwestycji typu start-up.
Wzrost widoczny był również w liczbie spółek sfinansowanych przez fundusze venture: 97 firm (49%
ogółu) otrzymało finansowanie w 2011 r., wobec 61 w 2010 r. Wzrost znaczenia segmentu venture
dowodzi, iż programy mające na celu zmniejszenie „luki kapitałowej” wprowadzane
w poszczególnych krajach regionu, zaczynają przynosić rezultaty.
Tabela 2 Udział inwestycji w zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa w 2010 roku dla
regionu Europy Środkwo-Wschodniej i Europy razem
Etap inwestycji
Seed

CEE

[%]

Europa

[%]

4 256

0,3

162 155

0,4

Start-up

52 513

4,2

1 795 104

4,1

Wstępna faza ekspansji

37 439

3,0

1 705 149

3,9

Venture capital razem

94 209

7,6

3 662 408

8,3

267 284

21,5

5 096 498

11,6

Restrukturyzacja

1 923

0,2

392 224

0,9

Refinansowanie

21 770

1,8

854 749

1,9

Wykupy

858 394

69,0

34 087 325

77,3

Razem

1243 580

100,0

44 093 204

100,0

Finansowanie wzrostu
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6.2 RYNEK PRIVATE EQUITY W POLSCE
W 2011 roku Polska stała się liderem pod względem wartości dokonywanych inwestycji typu private
equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak wynika z najnowszych danych Europejskiego
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Stowarzyszenia Private Equity/Venture Capital (EVCA), fundusze PE/VC zainwestowały w ubiegłym
roku w polskie spółki przeszło 680 mln EUR. Skorzystało z niego 57 firm.
Wykres 6 Roczne inwestycje sektora PE/VC w latach 2007- 2011 na rynku Europy ŚrodkowoWschodniej (w mln EUR)
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Podobnie jak w latach ubiegłych, dominowały inwestycje w spółki dojrzałe - 72% środków (489 mln
EUR). Do spółek w fazie dynamicznego wzrostu wpłynęło 24% zainwestowanych kwot (163 mln
EUR), zaś do najmłodszych firm – 4% (27 mln EUR).Podobnie jak w roku 2010, najbardziej
popularne okazały się branże: konsumpcyjna (32%) i telekomunikacyjna (31%).
Pomimo utrzymania największej wartości inwestycji w regionie CEE, inwestycje private equity
stanowiły w 2011 roku w Polsce jedynie 0,19% PKB w stosunku do średniej europejskiej, która
kształtowała się na poziomie 0,33%. Warto zaznaczyć, że dysproporcja dla samego venture capital
była dużo większa i pod tym względem Polsce udało się wyprzedzić w 2011 roku Czechy, Rumunię
i Bułgarię.
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Wykres 7 Stosunek inwestycji venure capital do PKB w 2011 roku w Europie ŚrodkowoWschodniej (%)
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Rekordową aktywność fundusze PE/VC zanotowały również na rynku wyjść z inwestycji. Fundusze
wyszły z 24 spółek sprzedając udziały o wartości początkowej 180 mln EUR.
Wykres 8 Wartość dezinwestycji w 2011 roku w Europie Środkowo- Wschodniej (mln EUR)
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Dominowały wyjścia poprzez sprzedaż inwestorowi strategicznemu (125 mln EUR i 70% ogółu).
Należy również podkreślić, iż znacząco wzrosły wyjścia przez giełdę (z 0,5 mln EUR w 2010 do 37
mln EUR w 2011).
Ważną cechą polskiego rynku jest brak instytucjonalnych inwestorów krajowych w funduszach
private equity. Dla porównania we Francji było to 59%, w Niemczech - 76%, a w Szwecji 49%.
W Polsce w dalszym ciągu dominują transakcje wykupu (buyout), które stanowiły w ostatnim roku
ok. 71,9% całkowitej wartości dokonanych inwestycji. Podkreślić należy, że venture capital, który był
dotychczas zjawiskiem marginalnym – w 2010 roku transakcje w najwcześniejsze etapy rozwoju
przedsiębiorstw stanowiły jedynie ok. 0,4% całkowitej wartości rynku private equity w Polsce –
w roku 2011 ich udział zwiększył się do ok. 3,9%. Jego dysproporcja z średnio czterokrotnej
zmniejszyła się do dwukrotnie rzadziej realizowanej niż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Rynek venture capital w Polsce ma obecnie charakter niszowy, jednakże zgodnie z prognozami
ekspertów finansowych czeka go dynamiczny rozwój w najbliższych latach.1
Tabela 3 Udział inwestycji w zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa w 2011 roku
dla Polski, regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Europy razem
Etap inwestycji

Polska
2010

2011

Seed capital
Start-up
Wstępna faza ekspansji

0,0%
0,2%
0,2%

0,1%
1,6%

Venture capital razem
Finansowanie wzrostu
Restrukturyzacja
Refinansowanie
Wykupy
Razem

0,4%
17,4%
0,5%
2,5%
79,2%
100,0%

3,9%
23,9%
0,3%
0,0%
71,9%
100,0%

2,2%

Europa Środkowa
2010
2011
0,1%
0,3%
0,4%
4,2%
1,3%
3,0%
1,8%
15,9%
0,3%
7,0%
75,0%
100,0%

7,6%
21,5%
0,2%
1,8%
69,0%
100,0%

Europa Razem
2010
2011
0,3%
0,4%
4,4%
4,1%
4,2%
3,9%
8,9%
14,6%
1,2%
4,5%
70,8%
100,0%

8,3%
11,6%
0,9%
1,9%
77,3%
100,0%
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6.3 OCENA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA PE
Niemal dwie trzecie przedstawicieli funduszy private equity z Europy Środkowej spodziewa się
pogorszenia warunków ekonomicznych na przełomie 2012/2013 r. Badania Deloitte : „Creating value
in challenging times” wskazało, że dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany na rynku oraz niepewność
co do gospodarczego jutra mają znaczący wpływ na wskaźnik optymizmu wśród inwestorów
reprezentujących fundusze private equity. W pierwszym kwartale 2012 r. wskazywał on poziom 101,
by w IV kwartale 2012 r. spaść o 30 punktów do 71.
Wykres 9 Wskaźnik optymizmu wśród inwestorów reprezentujących fundusze PE
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Od roku 2010 zauważalne jest rozchwianie nastrojów. Niepewna sytuacja w strefie euro i brak jasnych
perspektyw na wzrost spółek spowodowały spadek optymizmu inwestorów w III kwartale 2012 r.
Negatywną reakcję na zawirowania pogorszyła malejąca nadzieja, co do ożywienia w niektórych
krajach regionu jak Czechy czy Węgry, a także sygnały świadczące o spowolnieniu wzrostu
gospodarczego w Polsce, na Słowacji i Rumunii.
Pomimo, że sześciu na dziesięciu ankietowanych spodziewa się pogorszenia warunków
gospodarczych, a pozostali są zdania, że nie ulegną one zmianie, ok. 17 proc. respondentów zamierza
skupić się na pozyskiwaniu nowych funduszy, co dowodzi, że w najbliższych latach zamierzają oni
nasilić działalność inwestycyjną.
Wykres 10 Indywidualne plany działania inwestorów.
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Nie zabraknie kupujących, choć ich liczba znacznie zmalała w porównaniu z ostatnią falą badania.
Obecnie plany kupna zadeklarowało 38 proc. (spadek o 21 pp.). Niemal 45 proc. respondentów
zamierza w tym czasie skoncentrować się na zarządzaniu dotychczasowym portfelem (w I kw. 2013 r.
– 23 proc.). Trzy czwarte badanych jest zdania, że rozmiar dokonywanych transakcji będzie podobny
jak pół roku wcześniej, a 66 proc. przewiduje, że aktywność na rynku będzie taka sama. Co piąty
badany oczekuje wzrostu wydajności swoich inwestycji.
Wykres 11 Ogólna ocena, co do przyszłych działań na rynku PE
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Przedstawiciele środkowoeuropejskich funduszy private equity z dużą dozą ostrożności podchodzą
jednak do tego, co może wydarzyć się w gospodarce w ciągu najbliższych kilkudziesięciu tygodni.
Dlatego aż ponad połowa z nich uważa, że w tym czasie w ich inwestycyjnym portfelu poziomy
sprzedaży i kupna będą się równoważyć (wzrost o 14 pp.). 35 proc. wyraża zaś nadzieję, że jednak
zakupi więcej (spadek o 24 pp). Niestety niemal pięciokrotnie wzrósł odsetek tych, którzy sądzą,
że przeważy sprzedaż (14 proc. w porównaniu do 3 proc. z wiosny tego roku.).
Wg ekspertów firmy Deloitte jeżeli sytuacja gospodarcza nadal pozostanie niepewna, nastroje będą
ulegać dalszemu pogorszeniu. Należy jednak pamiętać, że reprezentanci funduszy private equity nawet
w trudnych czasach dążą do tworzenia wartościowych przedsiębiorstw co powinno stanowić
pozytywny bodziec dla wzrostu gospodarczego”.2

2

Deloitte, „Creating value in challenging times”; „Central Europe Private Equity confidence survey”;
November 2012
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6.1 CZYNNIKI RYZYKA
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko, związanych z nową
strategią działalności Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując
najważniejsze czynniki. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na
znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej.
Ryzyko niepowodzenia nowej strategii działalności Emitenta
Na dzień sporządzenia niniejszej analizy Emitent znajduje się w fazie wdrażania nowej strategii
działalności, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 20/2012. Zgodnie z nową
strategią działalności, podstawowym przedmiotem działalności Emitenta będzie działalność
inwestycyjna, w tym w szczególności działalność funduszu private equity , polegająca na nabywaniu
aktywów (przede wszystkim akcji albo udziałów spółek prawa handlowego). Na dzień sporządzenia
niniejszej analizy Emitent prowadzi ofertę akcji nowej emisji, które mają zapewnić Emitentowi środki
na prowadzenie planowanej działalności inwestycyjnej, a także prowadzi pierwsze działania mające na
celu budowę portfela inwestycyjnego Emitenta (raport bieżący EBI nr 32/2012).
Emitent narażony jest więc na istotne ryzyko związane z niepowodzeniem działań zmierzających do
zbudowania interesującego i perspektywicznego portfela inwestycji, a w dalszej kolejności
z niepowodzeniem prób korzystnego wyjścia kapitałowego z realizowanych inwestycji. Emitent
zamierza minimalizować to ryzyko poprzez staranne badanie projektów, w które zamierza inwestować
oraz na aktywnej kontroli i pomocy Spółkom portfelowym w budowie swojej wartości dla
Akcjonariuszy . W ocenie Emitenta przedmiotowe ryzyko jest również ograniczone dzięki sytuacji
panującej obecnie, i w ocenie Emitenta również w najbliższej przyszłości, na rynku kapitałowym, na
którym niepewność inwestorów skutkuje bardzo niskimi wycenami bardzo interesujących aktywów,
co jest szansą dla Emitenta na dokonywanie inwestycji na bardzo atrakcyjnych warunkach,
a jednocześnie obniża ryzyko przeznaczenia na poszczególny projekt takich środków, które mogą
spowodować brak możliwości wyjścia z danej inwestycji z oczekiwanym przez Emitenta zyskiem
(zwłaszcza w okresie spodziewanej średnioterminowo poprawy koniunktury na rynku kapitałowym).
Ryzyko związane z inwestycjami o charakterze private equity
Inwestycje o charakterze private equity to inwestycje dokonywane w celu osiągnięcia większych
zysków w porównaniu z innymi formami inwestycji, jednak przy wyższym poziomie akceptowanego
ryzyka. W szczególności inwestycje takie mogą polegać na oferowaniu finansowania podmiotom
znajdującym się w początkowych fazach rozwoju, które w ocenie inwestora posiadają duży potencjał
wzrostu. Tym niemniej podmioty znajdujące się w początkowych fazach rozwoju, z uwagi na krótki
okres prowadzonej działalności gospodarczej, mogą nie posiadać historii finansowej, nie osiągać
zysków, a w skrajanych przypadkach nawet nie generować przychodów. Brak możliwości oceny
historycznych wyników finansowych oraz rynkowej weryfikacji produktów i kompetencji osób
zarządzających w podmiocie może nieść ze sobą wyższe ryzyko dla Emitenta jako finansującego dany
projekt. W szczególności brak akceptacji produktu przez rynek oraz błędy w zarządzaniu mogą
w skrajnych przypadkach prowadzić do konieczności znaczącej korekty wartości inwestycji lub
odpisania jej w całości, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Celem
ograniczenia tego ryzyka Emitent dokonuje każdorazowo dokładnej i szczegółowej analizy
ekonomiczno-finansowej projektu, w którz zamierza zainwestować, oraz jego otoczenia, jak również
dopuszcza dzielenie ryzyko inwestycyjnego, poprzez wspólne dokonywanie inwestycji z inwestorami
indywidualnymi oraz instytucjonalnymi.
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Ryzyko konkurencji
Rynek funduszy private equity jest rynkiem wysoce konkurencyjnym. W szczególności działa na nim
wiele funduszy o znacznie większym od Emitenta potencjale finansowym. W wyniku dużej
konkurencji mogą rosnąć wyceny podmiotów stanowiących przedmiot inwestycji, a tym samym mogą
spadać osiągane przez inwestorów stopy zwrotu z inwestycji. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent
zamierza skoncentrować się na inwestycjach w mniejsze podmioty - w przypadku których kwota
inwestycji nie przekracza z reguły 1.500.000 zł - pozostające poza sferą zainteresowania dużych
funduszy private equity - oraz samodzielnie rozwijać wybrane projekty inwestycyjne w ich
początkowej fazie, zyskując lepszą kontrolę nad ponoszonymi nakładami oraz kosztami projektu.
Ryzyko dostępności atrakcyjnych projektów inwestycyjnych
Istotnym czynnikiem wpływającym na możliwości rozwoju Emitenta jest istnienie dostatecznej liczby
atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Ważnym czynnikiem rozwoju Emitenta jest także posiadanie
dostępu do informacji o atrakcyjnych projektach. Do pozyskiwania takiej wiedzy Emitent
wykorzystuje przede wszystkim posiadane kontakty rynkowe. W przypadku, gdy oferta atrakcyjnych
projektów inwestycyjnych lub dostęp Emitenta do wiedzy o nich zmniejszy się, jego wyniki mogą
ulec pogorszeniu. Celem ograniczenia tego ryzyka do pozyskiwania atrakcyjnych projektów
inwestycyjnych Emitent zamierza wykorzystywać kontakty swoich menadżerów z przedsiębiorcami,
innymi funduszami private equity oraz instytucjami finansowymi.
Ryzyko wyjścia z inwestycji
Emitent zamierza realizować dochody przede wszystkim w drodze sprzedaży inwestycji na rynku
kapitałowym (na rynku regulowanym oraz w Alternatywnym systemie obrotu) oraz na rzecz
inwestorów strategicznych lub finansowych. W związku z powyższym nie ma gwarancji, że dana
inwestycja będzie mogła zostać sprzedana w określonym przez Emitenta czasie, po z góry założonej
cenie. W szczególności wpływ na osiągnięte warunki wyjścia z inwestycji ma wiele
nieprzewidywalnych czynników, takich jak ogólna koniunktura gospodarcza oraz koniunktura na
rynku kapitałowym. W działalności Emitenta mogą również zaistnieć sytuacje, w których ze względu
na konieczność utrzymania płynności finansowej, będzie on zmuszony do sprzedaży spółki
portfelowej przy niekorzystnej sytuacji rynkowej, co może spowodować uzyskanie niższej niż
uprzednio zakładana wyceny. Sytuacja taka może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe
Emitenta. W ocenie Emitenta przedmiotowe ryzyko jest ograniczone dzięki sytuacji panującej
obecnie, i w ocenie Emitenta również w najbliższej przyszłości, na rynku kapitałowym, na którym
niepewność inwestorów skutkuje bardzo niskimi wycenami bardzo interesujących aktywów, co jest
szansą dla Emitenta na dokonywanie inwestycji na bardzo atrakcyjnych warunkach, a jednocześnie
obniża ryzyko przeznaczenia na poszczególny projekt takich środków, które mogą spowodować brak
możliwości wyjścia z danej inwestycji z oczekiwanym przez Emitenta zyskiem (zwłaszcza w okresie
spodziewanej średnioterminowo poprawy koniunktury na rynku kapitałowym).
Ryzyko związane z przewidywaną dużą zmiennością wyniku finansowego
Przyszłe wyniki finansowe Emitenta w dużej mierze będą uzależnione od terminów i warunków
dokonywanych przez Emitenta wyjść z inwestycji. Wyjścia te będą przy tym możliwe dopiero po
określonym czasie po dokonaniu inwestycji. W okresie pomiędzy dokonaniem inwestycji (budowa
portfela inwestycyjnego), a wyjściem z poszczególnych inwestycji Emitent może nie uzyskiwać
przychodów albo uzyskiwać tylko bardzo ograniczone przychody, ponosząc jednocześnie koszty
bieżącej działalności. W związku ze specyfiką prowadzonej przez Emitenta działalności jego wynik
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finansowy będzie więc podlegać większym wahaniom w porównaniu do spółek prowadzących
odmienną działalność.
Ryzyko związane z warunkami inwestycji w spółki portfelowe
Przed nabyciem udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, Emitent dokonuje starannej analizy
efektywności inwestycji. Nie można jednak wykluczyć, że perspektywy rozwoju danej spółki zostaną
ocenione błędnie. Ponadto na cenę nabycia akcji lub udziałów potencjalnej spółki portfelowej ma
wpływ bieżąca koniunktura na rynku kapitałowym i konkurencja ze strony innych podmiotów
zainteresowanych inwestycją. W związku z powyższym nie można wykluczyć, że wyżej wymienione
instrumenty zostaną nabyte po cenie, która w okresie gorszej koniunktury uniemożliwi realizację
zakładanego zysku z inwestycji, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta.
Ryzyko skali działania
Środki własne, którymi planuje dysponować Emitent mogą okazać się niewystarczające w przypadku
pojawienia się nowych atrakcyjnych inwestycji. W takim przypadku Emitent dopuszcza możliwość
zwiększenia kapitałów własnych, w szczególności poprzez kolejne emisje akcji. Nie można jednak
wykluczyć, iż szacunki Emitenta dotyczące wysokości dodatkowego kapitału, który będzie konieczny
do prowadzenia działalności inwestycyjnej, okażą się niedokładne, albo możliwe do pozyskania środki
finansowe będą niewystarczające. Nie ma również pewności, czy Emitent pozyska środki w
wystarczającej wysokości, po satysfakcjonującej cenie i w odpowiednim terminie. W przypadku nie
pozyskania dodatkowych środków istnieje ryzyko, iż dokonane inwestycje, wobec braku możliwości
ich dofinansowania, mogą nie przynieść zakładanych zysków lub w skrajnym przypadku zakończyć
się niepowodzeniem.
Ryzyko związane z rozwojem spółek portfelowych
Osiągnięcie zysków z inwestycji w spółki portfelowe uwarunkowane jest wieloma czynnikami
pozostającymi poza kontrolą Emitenta i danej spółki portfelowej, takich jak ogólna koniunktura
gospodarcza, warunki panujące w otoczeniu danej branży, itp. Ponadto sukces spółki portfelowej
zależy w dużym stopniu od kompetencji osób zarządzających daną spółką. Istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności negatywnie wpływających na
wartość spółki portfelowej, co może przełożyć się na niemożność uzyskania zakładanych zysków z
inwestycji. Obniżenie lub całkowita utrata wartości inwestycji może wywrzeć ujemne skutki na
sytuację majątkową, finansową i dochodową Emitenta.
Ryzyko związane z nadzorem właścicielskim
Jedną z istotnych cech inwestycji realizowanych przez Emitenta jest wspieranie i ścisłe współdziałanie
z zarządami spółek portfelowych. Wpływ Emitenta na decyzje podejmowane przez zarządy spółek
portfelowych, a także możliwości kontroli działalności tych spółek są ograniczone przez przepisy
prawa regulujące działalność spółek handlowych. Nie można wykluczyć sytuacji, w których Emitent
nie uzyska pełnej wiedzy o decyzjach i wydarzeniach mających wpływ na sytuację majątkową i
finansową spółki portfelowej, co może mieć negatywny wpływ na zyski osiągnięte z danej inwestycji.
Ryzyko związane z płynnością portfela inwestycyjnego Emitenta
23
AVCS Sp. z o.o., 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok.9B, tel.+48 22 419-20-71/72, fax+48 22 419-20-79, NIP: 525-24-36-685
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000298552; Kapitał zakładowy: 320.000 zł,
Alior Bank S.A. w Warszawie O/Warszawa ul. Jana Pawła II 35, Nr konta: 80 2490 0005 0000 4510 8806 1518

Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej Goldwyn Capital S.A.
oraz jej perspektyw na przyszłość

Udziały i akcje spółek portfelowych nabywane przez Emitenta najczęściej, a zwłaszcza w momencie
ich nabywania przez Emitenta, nie będą przedmiotem obrotu w zorganizowanym obrocie giełdowym
lub pozagiełdowym. Wyjście z inwestycji będzie więc każdorazowo wymagać znalezienia inwestora
branżowego lub finansowego albo wprowadzenia danej spółki do obrotu giełdowego. Brak
możliwości szybkiej sprzedaży aktywów Emitenta może mieć negatywny wpływ na cenę uzyskaną
przy ich sprzedaży.
Ryzyko związane ze statusem prawnym Emitenta
Emitent działa w formie spółki akcyjnej i nie jest funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych. W związku z powyższym działalność Emitenta nie jest regulowana
przepisami dotyczącymi funduszy inwestycyjnych, w szczególności nie ma formalnych ograniczeń, co
do rodzaju inwestycji, które mogą być dokonywane przez Emitenta, ani ograniczeń dotyczących
dywersyfikacji portfela inwestycyjnego Emitenta.
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7

SYTUACJA MAJĄTKOWO-FINANSOWA EMITENTA

7.1 PREZENTACJA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ EMITENTA
W poniższej części Analizy przedstawiono
w poszczególnych okresach obrotowych.

sytuację

majątkowo-finansową

Emitenta

Tabela 4 Prezentacja aktywów Emitenta w poszczególnych okresach obrotowych (tys. zł)
Lp.

AKTYWA

A.

AKTYWA TRWAŁE

I.

Wartości niematerialne i prawne

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

III.

Należności długoterminowe

IV.

31.12.
2010 r.

Stan na
31.12.
30.11.
2011 r.(BO) 2012 r.(BZ)

31.12.
2010 r.

Struktura w %
31.12.
30.11.
2011 r.
2012 r.

Zmiana w %
(BZ - BO)
BO

238,4

336,0

11,9

74,2%

52,1%

1,5%

-96,5%

59,0

53,0

0,0

18,4%

8,2%

0,0%

0,0%

169,4

271,0

0,0

52,7%

42,0%

0,0%

0,0%

10,0

12,0

0,0

3,1%

1,9%

0,0%

0,0%

Inwestycje długoterminowe

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

V.

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

0,0

0,0

11,9

0,0%

0,0%

1,5%

0,0%

B.

AKTYWA OBROTOWE

82,8

308,8

770,9

25,8%

47,9%

98,5%

149,7%

I.

Zapasy

10,1

65,0

0,0

3,1%

10,1%

0,0%

0,0%

II.

Należności krótkoterminowe

52,4

187,0

69,0

16,3%

29,0%

8,8%

-63,1%

III.

Inwestycje krótkoterminowe

20,3

44,9

701,9

6,3%

7,0%

89,7%

1462,4%

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

0,0

11,9

0,0

0,0%

1,8%

0,0%

0,0%

321,2

644,8

782,8

100,0%

100,0%

100,0%

21,4%

AKTYWA RAZEM

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych otrzymanych
od Emitenta

Charakterystyka aktywów Emitenta:
 W analizowanym okresie nastąpiła zmiana struktury aktywów Emitenta charakteryzująca
się wzrostem działu aktywów obrotowych w strukturze majątku.
 W poszczególnych okresach przyczyny zmiany struktury aktywów były odmienne:


W roku 2011 zmniejszenie unieruchomienia majątku było przede wszystkim efektem
szybszego wzrostu należności i zapasów od tempa wzrostu rzeczowych aktywów
trwałych (stanowiących w latach 2010-2011 podstawowa pozycję aktywów trwałych).



Na koniec listopada aktywa obrotowe stanowiły już blisko 96% majątku i było
to związane ze zmianą strategii Spółki i przeniesienia elementów majątkowych
(w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa) związanych z działalnością
kawiarni Baby Cafe do przeznaczonej do sprzedaży spółki MBC Sp. z o.o.

 Reasumując na koniec analizowanego okresu 30.11.2012 Spółka Emitenta nie posiadała
w praktyce aktywów trwałych. Na aktywa obrotowe składały się natomiast przede wszystkim
aktywa finansowe o wysokiej płynności (środki pieniężne oraz udziały w Spółce
MBC Sp. z o.o. objęte przedwstępną umową sprzedaży, która powinna zostać sfinalizowana
na początku stycznia 2013 roku) oraz w pełni ściągalne należności krótkoterminowe (patrz
strona 29).
 Taka struktura aktywów (wysoka płynność) związana jest z gromadzeniem przez Emitenta
środków na realizacje inwestycji zgodnie z nową strategia rozwoju Spółki.
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Tabela 5 Prezentacja jednostkowych pasywów Emitenta w poszczególnych okresach obrotowych
(tys. zł)
Lp.

A.

AKTYWA
KAPITAŁ
WŁASNY

31.12.
2010 r.

(FUNDUSZ)

I.

Kapitał
podstawowy

(fundusz)

II.

Należne wpłaty na kapitał
podstawowy (-)

III.

Udziały (akcje) własne (-)

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

V.

Kapitał
(fundusz)
aktualizacji wyceny

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

z

VIII. Zysk (strata) netto
IX.

B.

Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego(-)
ZOBOWIĄZANIA
REZERWY
ZOBOWIĄZANIA

I
NA

Stan na
31.12.
2011 r.
(BO)

Struktura w %
30.11.
2012 r.
(BZ)

31.12.
2010 r.

31.12.
2011 r.

Zmiana w %
30.11.
2012 r.

(BZ - BO)
BO

269,6

579,5

681,6

83,9%

89,9%

87,1%

17,6%

5,0

256,8

321,0

1,6%

39,8%

41,0%

25,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

39,2

0,0

0,0

12,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

245,0

288,9

288,9

76,3%

44,8%

36,9%

0,0%

0,0

12,8

33,8

0,0%

2,0%

4,3%

163,9%

-19,6

21,0

38,0

-6,1%

3,3%

4,8%

80,6%

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

51,6

65,3

101,2

16,1%

10,1%

12,9%

54,9%

I.

Rezerwy na zobowiązania

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

II.

Zobowiązania
długoterminowe

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

III.

Zobowiązania
krótkoterminowe

45,1

65,3

51,2

14,0%

10,1%

6,5%

-21,7%

IV.

Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM

6,5

0,0

50,0

2,0%

0,0%

6,4%

0,0%

321,2

644,8

782,8

100,0%

100,0%

100,0%

21,4%

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych otrzymanych
od Emitenta

Charakterystyka pasywów Emitenta:
 Podstawowym elementem źródeł finansowania Emitenta w całym analizowanym okresie były
kapitały własne stanowiące od 84% (w roku 2010) do blisko 90% (w roku 2011) pasywów.
 Widoczny w bilansie sporządzonym na dzień 30.11.2012 przyrost zobowiązań i rezerw
na zobowiązania nie wynika ze wzrostu zadłużenia Emitenta (zobowiązania wymagalne
stanowiące około 6,5% pasywów zmalały w stosunku do roku poprzedniego), ale jest
wynikiem wykazania w rozliczeniach międzyokresowych zaliczki otrzymanej na poczet
sprzedaży spółki MBC Sp. z o.o..
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Tabela 6 Prezentacja rachunku zysków i strat Emitenta w poszczególnych okresach obrotowych
(tys. zł)
Dane za okres
Wyszczególnienie

Lp.

01.01. - 31.12.
2011 r.

01.01. - 31.12.
2010 r.

01.01. - 30.11.
2012 r.

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

174,0

409,7

562,0

B.

Koszty działalności operacyjnej

186,7

377,7

521,7

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-12,7

31,9

40,4

D.

Pozostałe przychody operacyjne

0,0

3,5

0,0

E.

Pozostałe koszty operacyjne

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

G.
H.
I.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

0,0

0,0

0,0

-12,7

35,4

40,4

Przychody finansowe

0,0

0,0

0,0

Koszty finansowe

6,9

3,7

2,4

-19,6

31,8

38,0

I. Zyski nadzwyczajne

0,0

0,0

0,0

II. Straty nadzwyczajne

0,0

0,0

0,0

K.

Zysk (strata) brutto (I+/-J)

-19,6

31,8

38,0

L.

Podatek dochodowy

0,0

10,8

0,0

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)

0,0

0,0

0,0

N.

Zysk (strata) netto (K-L-M)

-19,6

21,0

38,0

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych otrzymanych
od Emitenta

Charakterystyka wyników finansowych Emitenta:
 W roku 2011 oraz w okresie 11 miesięcy 2012 roku Emitent realizował zyski na wszystkich
poziomach działalności.
 Podstawowym źródłem kształtowania wyniku finansowego była podstawowa działalność
operacyjna. Pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz działalność finansowa nie miały
istotnego wpływu na wyniki osiągane przez Emitenta.
 W całym analizowanym okresie widoczny był systematyczny wzrost przychodów
ze sprzedaży, przy czym dynamika wzrostu przychodów w roku 2012 jest wyższa
od wynikającej z przedstawionych danych ponieważ dane za rok 2012 obejmują okres 11
miesięcy,
 Jednocześnie należy zauważyć, że pomimo znaczącego wzrostu przychodów w roku 2012
nie nastąpiło proporcjonalne zwiększenie wyników w stosunku do roku 2011, co było efektem
wyższej dynamiki wzrostowej kosztów operacyjnych. Tak więc po uzyskaniu w roku 2011
wysokich wartości dodatnich rentowność Emitenta w roku 2012 uległa obniżeniu.
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8

OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ EMITENTA

8.1 MAJĄTEK TRWAŁY
8.1.1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wg stanu na dzień 30.11.2012 Emitent nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
8.1.2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Wg stanu na dzień 30.11.2012 Emitent nie posiada rzeczowych aktywów trwałych o wartości
bilansowej.
8.1.3

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Zgodnie z danymi ewidencji finansowej Emitenta wg stanu na dzień 30.11.2012 należności
długoterminowe nie występują.
8.1.4

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Zgodnie z danymi ewidencji finansowej Emitenta wg stanu na dzień 30.11.2012 inwestycje
długoterminowe nie występują.
Emitent posiada 100% udziałów w Spółce MBC Sp. z o.o. o wartości bilansowej 492 817,80 zł, które
jako aktywa przeznaczone do sprzedaży wykazane są krótkoterminowych aktywach finansowych
(poz. B.III.1.a. bilansu „Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych”).
8.1.5

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Zgodnie z danymi ewidencji finansowej Emitenta wg stanu na dzień 30.11.2012 wartość
długoterminowych rozliczeń międzyokresowych wynosi 11 889,79 zł i składają się na nie w całości
pozostałe rozliczenia międzyokresowe.
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego wg stanu na dzień
30.11.2012 nie występują
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8.2 MAJĄTEK OBROTOWY
8.2.1

ZAPASY

Zgodnie z danymi ewidencji finansowej Emitenta wg stanu na dzień 30.11.2012 zapasy nie występują.
8.2.2

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE.

Zgodnie z danymi ewidencji finansowej Emitenta wg stanu na dzień 30.11.2012 należności
krótkoterminowe wynoszą 68 991,29 zł i składają się na nie następujące pozycje:
Tabela 7 Należności wg stanu na 30.11.2012 (zł)
Lp.
1
2
a
b
c
d

Wyszczególnienie
Należności od jednostek powiązanych
Należności od pozostałych jednostek, w tym:
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i in.
Świadczeń
inne należności
należności dochodzone na drodze sądowej
Razem należności krótkoterminowe

Wartość wg stanu na 30.11.2012
0,00
68 991,29
59 498,57
0,00
9 492,72
0,00
68 991,29

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spółki.

Zgodnie z informacją dostarczoną przez Emitenta na ogólna kwotę 68 991,29 zł :
 należności na kwotę 62 947,29 zł (91,24% kwoty należności ogółem) stanowią należności
nie przeterminowane,
 należności na kwotę 6 044,00 zł (8,76% kwoty należności ogółem) stanowią należności
przeterminowane do 1 miesiąca.
8.2.3

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH.

Na wykazane w bilansie Emitenta sporządzonym wg stanu na dzień 30.11.2012 krótkoterminowe
aktywa finansowe, z wyłączeniem środków pieniężnych w kwocie 492 817,80 zł składają się w całości
udziały w Spółce MBC Sp. z o.o.
Spółka MBC Sp. z o.o. stanowiąca w 100% własność Emitenta powstała w wyniku przeniesienia
do niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Baby S.A. (zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2012 roku w sprawie udzielenia zgody na zbycie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa), oznaczonej jako zespół składników materialnych
i niematerialnych, przeznaczonych do samodzielnego prowadzenia działalności w ramach dwóch
kawiarni My Baby Cafe. Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa było konsekwencją
przyjęcia nowej strategii działalności Spółki.
W dniu 26 listopada 2012 roku zawarta została umowa przedwstępna zbycia udziałów spółki zależnej
MBC sp. z o.o. w organizacji. Zgodnie z postanowieniami umowy Emitent zobowiązał się do zbycia
wszystkich posiadanych udziałów w spółce zależnej MBC Sp. z o.o. w organizacji, reprezentujących
100% kapitału zakładowego spółki, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł w zamian za cenę
wynoszącą 500.000 zł za wszystkie udziały.
Zgodnie z informacją Zarządu Emitenta środki pozyskane ze sprzedaży udziałów zostaną
przeznaczone na realizację inwestycji kapitałowych, służących budowie portfela inwestycyjnego
Emitenta.
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8.2.4

ŚRODKI PIENIĘŻNE.

Zgodnie z danymi ewidencji finansowej Emitenta wg stanu na dzień 30.11.2012 środki pieniężne
pozostające do dyspozycji Emitenta wynoszą 209 103,08 zł.
8.2.5

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE.

Zgodnie z danymi ewidencji finansowej Emitenta wg stanu na dzień 30.11.2012 krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe nie występują.

8.3 KAPITAŁ WŁASNY
W bilansie Emitenta sporządzonym wg stanu na dzień 30.11.2012 roku wykazano wartość kapitałów
własnych w wysokości 617 432,22 zł, na co składa się:
 Kapitał podstawowy

320 961,00 zł

 Pozostałe kapitały rezerwowe

288 864,00 zł

 Nie podzielony zysk lub nie pokryta strata z lat ubiegłych

33 847,40 zł

 Zysk netto

37 951,80 zł

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 320 961,00 zł i dzieli się na 3 209 610 akcji o wartości nominalnej
0,10 zł każda.
W dniu 30 października 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital przyjęło
Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji imiennych serii D w trybie
emisji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie
zmiany statutu Spółki oraz Uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji
na okaziciela serii E w trybie emisji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu Spółki
Zgodnie z Uchwałą Nr. 4 NWZ z dnia 30.10.2012:
 Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 644 696 zł
(jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych),
to jest z kwoty 320 961 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden
złotych) do kwoty 1 965 657 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
pięćdziesiąt siedem złotych).
 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 16 446 960 (szesnaście
milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii
D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
 Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed
zarejestrowaniem akcji.
 Akcje imienne serii D będą uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję będą przypadały
2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą akcję.
 Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:


Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy
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od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz
pierwszy na rachunku papierów wartościowych,


Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie
począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane
po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku
obrotowego.

 Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia
przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia wszystkich
akcji serii D zostanie złożona dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje
imienne serii A.
 Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h.
w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 stycznia 2013 roku.
Zgodnie z Uchwałą Nr. 5 NWZ z dnia 30.10.2012:
 Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
o kwotę nie mniejszą niż 202.206 zł to jest z kwoty 1.965.657 zł (jeden milion dziewięćset
sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych) do kwoty nie mniejszej niż
2 167 863 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote).
 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 2.022.060
(dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
 Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.
 Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed
zarejestrowaniem akcji.
 Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:


Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie
podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok
obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok,
w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych,



Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia
w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok
obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku
papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

 Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie
akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
 Każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawniać będzie do objęcia 30 (trzydziestu)
akcji serii E.
 Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 16 listopada 2012 roku.
 Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą akcję.
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8.4 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
8.4.1

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA.

Zgodnie z danymi ewidencji finansowej Emitenta wg stanu na dzień 30.11.2012 rezerwy
na zobowiązania nie występują.
8.4.2

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zgodnie z danymi ewidencji finansowej Emitenta wg stanu na dzień 30.11.2012 zobowiązania
długoterminowe nie występują.
8.4.3

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zgodnie z danymi ewidencji finansowej Emitenta wg stanu na dzień 30.11.2012 zobowiązania
krótkoterminowe wynoszą 51 177,74 zł i składają się na nie następujące pozycje:
Tabela 8 Zobowiązania krótkoterminowe wg stanu na 30.11.2012 (zł)
Lp.
1
2
a
b
c
d
e
f
g
h
i
3

Wyszczególnienie
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
zaliczki otrzymane na poczet dostaw
zobowiązania wekslowe
zobowiązania z tytułu podatków, ceł ,ubezpieczeń i innych świadczeń
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Razem zobowiązania krótkoterminowe

Wartość wg stanu na 30.11.2012
0,00
51 177,74
0,00
0,00
0,00
44 083,73
0,00
0,00
7 094,01
0,00
0,00
0,00
51 177,74

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spółki

Zgodnie z informacją dostarczoną przez Emitenta zobowiązania przeterminowane nie występują.
8.4.4

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Zgodnie z danymi ewidencji finansowej Emitenta wg stanu na dzień 30.11.2012 rozliczenia
międzyokresowe wynoszą 50 000 zł i składa się na nie w całości zaliczka otrzymana w ramach
umowy przedwstępnej zbycia udziałów spółki zależnej MBC sp. z o.o. w organizacji.

8.5 WYNIKI FINANSOWE
W roku 2012 oraz za okres 11 miesięcy 2012 roku Emitent generował dodatni wynik finansowy.
Wynik finansowy kształtowany był przede wszystkim na poziomie działalności podstawowej przy
niewielkim wpływie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz działalności finansowej.
Niewątpliwym plusem działalności Emitenta było uzyskanie w roku 2011 dodatnich wyników na
wszystkich poziomach działalności, szczególnie jeżeli skonfrontuje się to ze stratami ponoszonymi w
roku 2010. W roku 2012 (okres niespełna 10 miesięcy kontynuowania dotychczasowej działalności
związanej z prowadzeniem kawiarni My Baby Cafe przez Emitenta) nastąpił dalszy znaczący wzrost
przychodów, który jednak z uwagi na wysoką dynamikę kosztową nie miał bezpośredniego
przełożenia na wzrost rentowności Spółki.
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9

ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA
PODSTAWOWYCH
WIELKOŚCI
FINANSOWYCH W OKRESIE 2010-11.2012

9.1 PREZENTACJA

EKONOMICZNO-

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane ekonomiczno-finansowe Emitenta za lata 2010 –
2011 oraz okres 11 miesięcy 2012 roku.
Tabela 9 Prezentacja danych ekonomiczno-finansowych w okresie 2010-11.2012 (tys. zł)
Wyszczególnienie

Lp.

Okres sprawozdawczy
2010

2011

01.-11.2012

Wielkości wynikowe

I
1

Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi

174,0

409,7

562,0

2

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

186,7

377,7

521,7

3

Zysk (strata) ze sprzedaży (1-2)

-12,7

31,9

40,4

4

Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

0,0

3,5

0,0

5

Wynik na działalności operacyjnej

-12,7

35,4

40,4

6

Saldo przychodów i kosztów finansowych

-6,9

-3,7

-2,4

7

Wynik na działalności gospodarczej

-19,6

31,8

38,0

8

Wynik brutto

-19,6

31,8

38,0

9

Wynik netto

-19,6

21,0

38,0

-7,3%

7,8%

7,2%

Wskaźniki rentowności

II
1

Rentowność sprzedaży

2

Rentowność brutto

-11,3%

7,7%

6,8%

3

Rentowność netto

-11,3%

5,1%

6,8%

4

Rentowność kapitałów własnych

-7,3%

3,6%

5,6%

238

336

12

83

309

771

52

65

101

270

579

682

III

Wielkości bilansowe

1

Aktywa trwałe

2

Aktywa obrotowe

3

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4

Aktywa netto

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie danych finansowych otrzymanych od Emitenta

Analiza danych ekonomiczno-finansowych w za lata 2010 – 2011 oraz za okres 11 miesięcy 2012
roku wskazuje na:
 W całym analizowanym okresie następował systematyczny wzrost przychodów Emitenta
(ze 174 tys. zł w roku 2010 do 562 tys. za okres 11 miesięcy 2012 roku).
 Wysoka dynamika przychodowa spowodowała, że począwszy od roku 2011 Emitent
realizował dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach działalności.
 Pomimo uzyskania za okres 11 miesięcy 2012 roku wyższych wyników finansowych
w wyrazie wartościowym rentowność (począwszy od wyniku na sprzedaży do wyniku brutto)
uległa wyraźnemu obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego, co było efektem wyższej niż
w przypadku przychodów dynamiki wzrostu kosztów operacyjnych.
 W całym analizowanym okresie następował wzrost udziału aktywów obrotowych w strukturze
majątku Emitenta, który to udział według stanu na 30.11.2012 wyniósł blisko 96%.
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 Tak wysoki udział aktywów obrotowych w strukturze majątku jest efektem zmiany strategii
rozwoju Emitenta i związanej z tym faktem konwersji majątku (sprzedaż Spółki zależnej
MBC Sp. z o.o. do której zostały przeniesione aktywa i pasywa związane z dotychczasowym
profilem działalności) w celu pozyskania środków finansowych na realizacje inwestycji
związanych z nową strategią rozwoju.
 Przeważająca rolę kapitałów własnych w strukturze finansowania (pasywach) Emitenta.

9.2 ANALIZA WSKAŹNIKOWA
Poniżej przedstawiono analizę podstawowych wskaźników ekonomicznych Emitenta za lata 20102011 oraz okres 11 miesięcy 2012 roku.
Tabela 10 Prezentacja wskaźników finansowych w okresie 01.01.2010-30.11.2012
Wyszczególnienie

j.m.

2010 r.

2011 r.

01.-11.
2012 r.

Podstawowe wielkości i wskaźniki struktury
Suma bilansowa

tys. zł.

321,22

644,80

782,80

Wynik netto (+/-)

tys. zł.

-19,6

21,0

38,0

przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

tys. zł

174,0

409,7

562,0

kapitał własny + rezerwy długoterminowe +
zobowiązania długoterminowe+RM
długoterm.

tys. zł.

269,60

579,48

681,62

Przychody ze sprzedaży
Kapitał stały
Wskaźnik struktury aktywów

(aktywa trwałe / aktywa obrotowe) *100

%

287,8

108,8

1,5

Wskaźnik struktury pasywów (źródeł
finansowania)

(kapitał własny / kapitał obcy) *100

%

522,2

887,1

673,7

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych
kapitałem własnym

(kapitał własny / aktywa trwałe) *100

%

113,1

172,5

5 733,2

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych
kapitałem stałym

(kapitał stały / aktywa trwałe) *100

%

113,1

172,5

5 733,2

Wskaźniki płynności
Wskaźnik płynności I

(aktywa obrotowe /bieżące zobowiązania)

1,6

4,7

7,6

Wskaźnik płynności II

((aktywa obrotowe - zapasy) / bieżące
zobow.)

1,4

3,7

7,6

Wskaźnik płynności III

(środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) /
bieżące zobowiązania)

0,4

0,7

6,9

Wskaźniki rentowności
Rentowność aktywów (ROA)

(wynik netto / przeciętny stan aktywów)
*100

%

-6,1

3,3

4,8

Rentowność kapitałów własnych (ROE)

(wynik netto / przeciętny stan kapitałów
własnych) *100

%

-7,3

3,6

5,6

(wynik na sprzedaży / przychody ze
sprzedaży)*100

%

-7,3

7,8

7,2

%

16,1

10,1

12,9

Rentowność sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia

(zobowiązania ogółem / aktywa ogółem)
*100 (bez ZFŚS)

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie danych finansowych otrzymanych od Emitenta

Analiza wskaźników finansowych w okresie 2010-06.2012 wskazuje na:
 Wzrost sumy bilansowej w poszczególnych okresach obrotowych, który był realizowany
poprzez:
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przyrost kapitałów własnych (w efekcie zrealizowanych podwyższeń kapitału oraz
osiąganie dodatnich wyników finansowych w roku 2011 oraz za okres 11 miesięcy 2012
roku) po stronie źródeł finansowania,



wzrost majątku trwałego a także należności krótkoterminowych i zapasów w roku 2011
oraz wzrost krótkoterminowych aktywów finansowych za okres 11 miesięcy 2012 roku
po stronie majątku.

 Spadek stopnia unieruchomienia majątku co na dzień 30.11.2012 roku jest przede wszystkim
efektem praktycznego braku aktywów trwałych w spółce przy systematycznie rosnących
kapitałach własnych.
 Systematyczny wzrost wskaźników płynności. Uzyskanie bardzo wysokich wskaźników
płynności na dzień 30.11.2012 (szybki wskaźnik płynności na poziomie 6,9) należy traktować
jako przypadek incydentalny i wynika z faktu spieniężania dotychczasowej działalności
z przeznaczeniem na realizacje przyszłych inwestycji związanych z realizacją nowej strategii
rozwoju Emitenta.
 Poza rokiem 2010 wszystkie wskaźniki rentowności przyjmowały wartości dodatnie.
 Wskaźnik ogólnego zadłużenia (przyjmujący niskie wartości w całym analizowanym okresie)
w połączeniu z wysokim wskaźnikiem pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym
wskazuje, że w żadnym z analizowanych okresów nie istniało zagrożenie związane
z niewypłacalnością Emitenta.

35
AVCS Sp. z o.o., 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok.9B, tel.+48 22 419-20-71/72, fax+48 22 419-20-79, NIP: 525-24-36-685
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000298552; Kapitał zakładowy: 320.000 zł,
Alior Bank S.A. w Warszawie O/Warszawa ul. Jana Pawła II 35, Nr konta: 80 2490 0005 0000 4510 8806 1518

Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej Goldwyn Capital S.A.
oraz jej perspektyw na przyszłość

10 PROGNOZOWANE WYNIKI EMITENTA
W niniejszym rozdziale przedstawiono prognozy finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres
01.12.2012 – 31.12.2013 sporządzone przez Zarząd Emitenta. W związku ze zmianą strategii rozwoju
Spółki, Zarząd Emitenta dokonał również zmiany wcześniej przedstawionych projekcji finansowych.
Prognozy zostały oparte na następujących głównych założeniach:
 Prognoza finansowa na rok 2013 została sporządzona w oparciu o dane wynikające
z harmonogramu rzeczowo – finansowego obowiązującego dla realizowanej przez Emitenta
strategii inwestycyjnej.
 Środki na inwestycje planowane do realizacji w roku 2013 przedstawiają się w sposób
następujący:


9,5 mln zł. zł stanowią wpływy z emisji akcji serii D i E,



0,5 mln zł ze zbycia udziałów w Spółce MBC Sp. z o.o.

 Przychody netto ze sprzedaży:


W roku 2013 nie wykazano przychodów ze sprzedaży, co wiąże się z faktem,
że podstawowym źródłem przychodów, zgodnie z obecnie obowiązującą strategią
rozwoju Emitenta stanowić będą przychody ze zbycia inwestycji, które wykazywane
są w przychodach finansowych.

 Pozostałe przychody operacyjne:


Na rok 2013 nie planowano pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

 Przychody finansowe. W przychodach finansowych na rok 2013 wykazano następujące
pozycje:


przychody ze zbycia Spółki MBC Sp. z o.o. w kwocie 500 tys. zł,



przychody ze sprzedaży planowanych do zbycia inwestycji - z puli inwestycji
zrealizowanych w roku 2013 - w kwocie 2 244 tys. zł.

 Planowany zysk ze zbycia inwestycji:


Planowany zysk został obliczony przy marży 30% wynikającej z polityki
inwestycyjnej Spółki.

 Koszty działalności operacyjnej. Na koszty działalności operacyjnej w roku 2013 składają się:


koszty stałe funkcjonowania Emitenta,



koszty związane z pozyskaniem inwestycji planowanych do realizacji w roku 2013,



koszty obsługi sprzedaży inwestycji planowanych do zbycia w roku 2013.

 Koszty finansowe. W kosztach finansowych na rok 2013 wykazano następujące pozycje :


wartość bilansową sprzedanych udziałów w Spółce MCB Sp. z o.o. w kwocie
492 tys. zł,



wartość bilansową planowanych do zbycia
inwestycji - z puli inwestycji
zrealizowanych w roku 2013 - w kwocie 1 700 tys. zł.

 Długoterminowe aktywa finansowe. Na długoterminowe aktywa finansowe wykazane
na 31.12.2013 składają się:
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Udziały i akcje Spółek zakupionych w ramach inwestycji w roku 2013 planowane
do zbycia w latach następnych w kwocie 7 800 tys. zł,



Udziały i akcje zakupione w ramach reinwestycji środków pozyskanych ze zbycia
inwestycji w roku 2013 w kwocie 1 793 tys. zł .

 Należności krótkoterminowe. Na należności handlowe wykazane w bilansie na 31.12.2013
składają się głównie należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych
wynikają z nadpłaty podatku od towarów i usług.
 Inwestycje krótkoterminowe. Na inwestycje krótkoterminowe wykazane w bilansie
na 31.12.2013 składają się pozostające do dyspozycji Emitenta środki pieniężne, które nie
zostały reinwestowane do końca 2013 roku.
 Kapitały własne. Emitent nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za rok 2012. Cały zysk
będzie przeznaczony na kapitał zapasowy.
 Zobowiązania krótkoterminowe. Na wykazane w bilansie na 31.12.2013 zobowiązania
krótkoterminowe składają się przede wszystkim bieżące zobowiązania handlowe.
 Pozostałe pozycje zarówno bilansu jak i rachunku zysków i strat są pozycjami nieistotnymi
w stosunku do wykazanych powyżej.
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Tabela 11 Prognozowany rachunek zysków i strat w okresie 01.12.2012-31.12.2013 (tys. zł)
Wyszczególnienie

Lp.

I-XI 2012

Razem

XII 2012 P

2013 P

2012 P

Przychody ze sprzedaży, w tym:

562

0

562

0

1 Przychody z działalności operacyjnej

562

0

562

0

0

0

0

0

522

9

531

242

429

137

I

2 Koszty działalności operacyjnej
II

Koszty operacyjne

1 Koszty zmienne

429

2 Koszty stałe

93

9

102

105

40

-9

31

-242

0

0

0

0

B

Wynik na sprzedaży

III.

Saldo
pozostałych
operacyjnych, w tym:

1.

Pozostałe przychody operacyjne:

0

0

0

0

Dotacje

0

0

0

0

Inne pozostałe przychody operacyjne

0

0

0

0

Pozostałe koszty operacyjne

0

0

0

0

2.

przychodów

i

kosztów

C.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (B-III)

40

-9

31

-242

IV.

Saldo przychodów i kosztów finansowych, w tym:

-2

0

-2

552

1.

Przychody finansowe, w tym:

0

0

0

2 744

Dywidendy i udziały w zysku

0

0

0

0

Odsetki

0

0

0

0

Przychody ze zbycia inwestycji

0

0

0

2 744

Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

0

0

Inne

0

0

0

0

Koszty finansowe, w tym:

2

0

2

2 192

Odsetki

2

0

2

0

Wartość sprzedanych inwestycji w cenie nabycia

0

0

0

2 192

Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

0

0

Pozostałe

0

0

0

0

38

-9

29

310

0

0

2.

D.
V.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (C-IV)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

E.

Zysk (strata) brutto (D+/–V)

VI

PDOP

F.

Wynik netto (E-VI)

0
38

-9

29

310

0

-2

-2

0

38

-8

30

310

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie danych finansowych otrzymanych od Emitenta
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Tabela 12 Prognozowany bilans w okresie 01.12.2012-31.12.2013 (tys. zł)
Wyszczególnienie

Lp.

30.11.2012

AKTYWA TRWAŁE

A.

31.12.2012P

31.12.2013P

12

0

9 593

I.

Rzeczowe aktywa trwałe i WNP

0

0

0

II.

Należności długoterminowe

0

0

0

III.

Inwestycje długoterminowe

0

0

9 593

IV.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

12

0

0

B.

AKTYWA OBROTOWE

771

726

915

0

0

0

I.

Zapasy

II.

Należności krótkoterminowe

69

69

71

III.

Inwestycje krótkoterminowe

702

657

844

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0

0

0

783

726

10 508

AKTYWA OGÓŁEM
Wyszczególnienie

Lp.

30.11.2012

31.12.2012P

31.12.2013P

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

682

674

10 484

I.

Kapitał podstawowy

321

321

9 821

II.

Kapitały zapasowe i rezerwowe

289

289

289

III.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0

0

IV.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

34

34

64

V.

Zysk (strata) netto

38

30

310

101

52

24

A.

ZOBOWIĄZANIA
ZOBOWIĄZANIA

B.

I

REZERWY

NA

I.

Rezerwy na zobowiązania

0

0

II.

Zobowiązania długoterminowe

0

0

1 Zobowiązania oprocentowane

0

0

2 Pozostałe

0

0

51

52

24

0

0

0

2 Zobowiązania handlowe

44

45

20

3 Pozostałe zobowiązania

7

7

3

50

0

0

783

726

10 508

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

1 Zobowiązania oprocentowane

IV.

Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA OGÓŁEM

0

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie danych finansowych otrzymanych od Emitenta
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