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1. Pismo Zarządu spółki Planet Soft S.A.

 

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością prezentuję raport kwartalny obrazujący wybrane dane finansowe spółki Planet Soft S.A. 

w czwartym kwartale 2012 roku. W tym okresie Spółka wypracowała znacząco wyższe od planowanych 

przychody oraz wyższy od prognozowanego zysk

podobne do prognozowanych wyniki.

Czwarty kwartał 2012 roku okazał się kluczowy dla wyników spółki, zarówno pod kątem finansowym jak 

i operacyjnym.  Spółka wypracowała większy od zakładanego zysk i 

roku zysk netto wyniósł około 784 tys.

o około 31% przewyższają prognozę. 

W tym okresie Spółka zintensyfikowała swoje działania operacyjne w zakresie sprzedaży oraz budowy grupy 

kapitałowej co zaowocowało znaczącymi sukcesami. Powołano do życia dwie spółki córki 

przedwstępne na zakup kolejnych dwóch firm. O

działanie spółek córek to niespełna 1,5 miliona złotych, z czego Rearden Tech

innowacyjnego zegarka - otrzymał 500 tys. złotych. 

Nie mniej istotnym faktem było pozyska

stopniowe zwiększanie przychodów z tytułu sprzedaży własnych produktów. 

okresach sprawozdawczych najbardziej kluczowym elementem działań operacyjnych 

sprzedaży oraz wypracowanie najlepszych jej modeli gwarantujących stabilny wzrost przychodów z tytułu 

opracowanych produktów. 

Zapraszamy do lektury niniejszego raportu

Z poważaniem  

Hubert Wochyński 

 

 

Prezes Zarządu Planet Soft S.A.  
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Pismo Zarządu spółki Planet Soft S.A. 

przyjemnością prezentuję raport kwartalny obrazujący wybrane dane finansowe spółki Planet Soft S.A. 

W tym okresie Spółka wypracowała znacząco wyższe od planowanych 

przychody oraz wyższy od prognozowanego zysk netto. Pozwala to przewidywać, iż 

podobne do prognozowanych wyniki. 

Czwarty kwartał 2012 roku okazał się kluczowy dla wyników spółki, zarówno pod kątem finansowym jak 

.  Spółka wypracowała większy od zakładanego zysk i przychód. Narastająco za IV kwartały 2012 

około 784 tys. zł, przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 

 

W tym okresie Spółka zintensyfikowała swoje działania operacyjne w zakresie sprzedaży oraz budowy grupy 

kapitałowej co zaowocowało znaczącymi sukcesami. Powołano do życia dwie spółki córki 

przedwstępne na zakup kolejnych dwóch firm. Ogólna kwota finansowania zewnętrznego przeznaczona na 

a 1,5 miliona złotych, z czego Rearden Tech

otrzymał 500 tys. złotych.  

pozyskanie nowych kontaktów z dużymi kontrahentami z kraju i zagranicy oraz 

stopniowe zwiększanie przychodów z tytułu sprzedaży własnych produktów. Podobnie jak w poprzednich 

okresach sprawozdawczych najbardziej kluczowym elementem działań operacyjnych 

sprzedaży oraz wypracowanie najlepszych jej modeli gwarantujących stabilny wzrost przychodów z tytułu 

Zapraszamy do lektury niniejszego raportu. 

 

 
inwestor@planetsoft.pl 
Tel: + 48 71 772 34 7o 

przyjemnością prezentuję raport kwartalny obrazujący wybrane dane finansowe spółki Planet Soft S.A. 

W tym okresie Spółka wypracowała znacząco wyższe od planowanych 

 kolejne kwartały przyniosą 

Czwarty kwartał 2012 roku okazał się kluczowy dla wyników spółki, zarówno pod kątem finansowym jak 

stająco za IV kwartały 2012 

na poziomie około 4,7 mln zł, które 

W tym okresie Spółka zintensyfikowała swoje działania operacyjne w zakresie sprzedaży oraz budowy grupy 

kapitałowej co zaowocowało znaczącymi sukcesami. Powołano do życia dwie spółki córki oraz podpisano umowy 

finansowania zewnętrznego przeznaczona na 

a 1,5 miliona złotych, z czego Rearden Technology S.A. – producent 

nie nowych kontaktów z dużymi kontrahentami z kraju i zagranicy oraz 

odobnie jak w poprzednich 

okresach sprawozdawczych najbardziej kluczowym elementem działań operacyjnych była optymalizacja 

sprzedaży oraz wypracowanie najlepszych jej modeli gwarantujących stabilny wzrost przychodów z tytułu 
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2. Wybrane dane finansowe 

Tabela 1 -  Kapitał własny Emitenta (w zł.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan na  

31 grudnia 2010r. 

Stan na  

31 grudnia 2011r. 

Stan na  

31 grudnia 2012r. 

Kapitał (fundusz )własny 127.854,68 904.899,35 1.689.226,28 

Kapitał (fundusz) 

podstawowy 
50.000,00 300.000,00 300.000,00 

Należne wpłaty na kapitał 

podstawowy (-) 
0,00 0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne (-) 0,00 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 604.899,35 

Kapitał (fundusz) rezerwowy 

z aktualizacji wyceny 
0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe 
0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych - 2.924,89 77.854,68 0,00 

Wynik finansowy netto roku 

obrachunkowego 
80.779,57 527.044,67 784.326,93 

Odpisy z zysku netto w ciągu 

roku obrotowego (-) 
0,00 0,00 0,00 

Źródło: Emitent 
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Tabela 2 – Wybrane pozycje bilansu Emitenta (w zł.) 

Wyszczególnienie 
Na dzień 

31.12.2012r. 

Na dzień 

31.12.2011r. 

Kapitał własny 1.689.226,28 904.899,35 

Należności długoterminowe 2.850,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 464.213,55 482.570,36 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 155.811,98 148.347,01 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 471.889,70 293.829,60 

Źródło: Emitent 
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Tabela 3 - Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta (w zł.) 

Wyszczególnienie 

Za okres  

od 01.10.2012r.  

do 31.12.2012r. 

Za okres  

od 01.10.2011r. 

do 31.12.2011r. 

Za okres od 

01.01.2012r. do 

31.12.2012r. 

Za okres od 

01.01.2011r. do 

31.12.2011r. 

Przychody netto ze 

sprzedaży 
1.133.066,08 1.394.876,29 4.733.066,12 3.526.076,07 

Amortyzacja 107.504,08 4.816,23 123.790,05 19.384,58 

Zysk/strata na 

sprzedaży 
763.781,10 528.016,38 841.382,52 714.204,13 

Zysk/strata na 

działalności 

operacyjnej 

754.962,47 566.386,16 806.947,90 658.108,41 

Zysk/strata brutto 753.168,22 571.026,99 831.445,93 652.188,67 

Zysk/strata netto 723.903,22 677.679,99 784.326,93 527.644.67 

Źródło: Emitent 
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Tabela 4 - Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 

I-IV kwartału 2012 roku oraz I-IV kwartału 2011 roku (w zł.) 

Wyszczególnienie I -IV kwartał 2012r. I -IV kwartał 2011r. 

Przychody z usług 

informatycznych 
4.710.746,47 3.392.666,07 

Przychody z wynajmu 0,00 10.900,00 

Pozostałe 20.979,00 122.510,00 

Przychody ze sprzedaży 

towarów 
1.340,65 0,00 

Suma 4.733.066,12 3.526.076,07 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 5 - Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 

IV kwartału 2012 roku i IV kwartału 2011 roku oraz I-IV kwartału 2012 roku 

i I-IV kwartału 2011 roku (w zł.) 

Wyszczególnienie 
IV kwartał 

2012r. 

IV kwartał 

2011r. 

I-IV kwartał 

2012r. 

I-IV kwartał 

2011r. 

Sprzedaż krajowa 53.066,08 1.195.710,00 2.835.756,55 2.737.627,72 

Sprzedaż 

eksportowa 
1.080.000,00 199.166,29 1.897.309,57 788.448,35 

Suma 1.133.066,08 1.394.876,29 4.733.066,12 3.526.076,07 

Źródło: Emitent 
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2a. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne 

dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób 

rzetelny i kompletny 

 

W opinii Zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej 

i finansowej Spółki nie wymaga uwzględnienia dodatkowych danych. 

  

3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ 

na osiągnięte wyniki finansowe 

 

Czwarty kwartał 2012 roku przyniósł spadek przychodów z porównywalnym okresem roku 

poprzedniego o 19% do 1.133.066,08 zł. Spadek spowodowany był szybszą realizacją projektów 

i znaczącym zwiększeniem przychodów w III kwartale 2012 r. Osiągnięte w IV kwartale przychody 

ze sprzedaży pozwoliły wypracować znaczący zysk za IV kwartał 2012 r. w wysokości 723.903,22 zł 

netto. Wynik ten jest zgodny z zakładanymi przez Emitenta prognozami finansowymi. 

Niezmiennie głównym źródłem przychodów dla Spółki był outsourcing usług programistycznych, 

w szczególności do krajów Europy Zachodniej. Wypracowane w IV kwartale 2012 r. przychody 

ze sprzedaży to efekt pozyskanych zleceń na wykonanie projektów outsourcingowych dla klientów 

z USA. 

Przychód ze sprzedaży krajowej w wysokości 53.066,08 zł wygenerowany został przede wszystkim 

przez realizację zakupu produktów Emitenta i usług z nimi związanych.  

Wdrożenia produktów do sprzedaży w IV kwartale 2012 r. przebiegały znacząco szybciej niż 

w poprzednich kwartałach, jednak wciąż wolniej niż wcześniejsze przewidywania Zarządu. W związku 

z tym nadal utrzymuje się niski poziom przychodów ze sprzedaży produktów własnych w ogólnej 

strukturze przychodów Spółki. Główną przyczyną tych wyników jest błędna organizacja promocji oraz 

długi proces sprzedaży, a w szczególności podejmowania decyzji w zakresie wdrożenia produktów. 
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Zarząd podjął kroki mające na celu przygotowanie nowej oferty skierowanej do innego sektora 

klientów, wstrzymanie sprzedaży niektórych produktów oraz zmianę organizacji działań 

sprzedażowych. 

Opracowano również nową ofertę dla klientów zainteresowanych wdrożeniem rozwiązania STOREQ 

White Label. Zarząd liczy na znaczące zainteresowanie firm zagranicznych w zakresie korzystania z tego 

rozwiązania i oferowania go własnym klientom. Zarząd wstrzymał realizację projektu Aplicon oraz 

zmienił model biznesowy tego projektu. Nowa odsłona projektu planowana jest na początek 

II kwartału 2013 r.  

4. 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 

 

W okresie objętym raportem Emitent podjął działania w zakresie budowy grupy kapitałowej, rozwoju 

produktów oraz zmian organizacji sprzedaży. 

W zakresie produktu STOREQ w IV kwartale 2012 r. Emitent dokonał zakupu technologii rozszerzającej 

możliwości platformy STOREQ o zaawansowane funkcje synchronizacji danych z użyciem szyfrowania. 

Dzięki temu będzie w stanie oferować bardziej konkurencyjny produkt o lepiej dostosowanych 

parametrach do wymogów klientów. 

W zakresie produktu Aplicon, Emitent opracował nowy, innowacyjny model biznesowy. Aplicon będzie 

porównywał i sprzedawał oprogramowanie i usługi innych firm w szczególności producentów 

oprogramowania. Innowacyjność tego modelu biznesowego polega na sprzedaży pakietów produktów 

w znacząco obniżonych cenach. Model ten jest zbieżny z modelem zakupów grupowych. W opinii 

Zarządu taki model biznesowy jest znacząco bardziej efektywny i bezpieczny w zakresie pozytywnego 

przyjęcia przez rynek. 

Rearden Technology S.A. – spółka córka zawiązana w sierpniu 2012 roku, w IV kwartale 2012 r. 

prowadziła prace rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnego zegarka (osobistego asystenta) 

oraz pozyskała inwestorów. W IV kwartale 2012 r. został częściowo opracowany mechanizm działania 
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urządzenia, jego design oraz strategia komunikacji. Spółka córka w celu realizacji projektu powołała 

zespół projektowy złożony m.in. z Pana Tomasza Rygalika, Pana Pawła Tkaczyka oraz innych znanych 

specjalistów. Spółka jeszcze w I kwartale 2013 r. zamierza rozpocząć promocje swojego produktu oraz 

pozyskiwać pierwszych klientów. Spółka na działalność pozyskała kapitał od inwestorów w wysokości 

500.000 zł, a ponadto rozważane jest wprowadzenie tej spółki na rynek NewConnect w 2013 roku.  

Do dnia dzisiejszego Rearden Technology  S.A. złożyło wnioski o dofinansowanie projektów ze środków 

Unii Europejskiej na ponad 2 mln zł. 

W IV kwartale 2012 r. Emitent powołał do życia spółki córki oraz podjął starania uzyskania 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.  Powołano dwie spółki córki, w których Emitent objął po 

49% udziałów w kapitale zakładowym, stanowiącym tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu 

wspólników. 

Jedna ze spółek córek, PoqAd sp. z o.o. została powołana jako spin-off bezpośrednio pod produkt 

oferowany przez Emitenta o tej samej nazwie. Zadaniem spółki jest  opracowanie systemu zarządzania 

treścią aplikacji mobilnych na telefony i tablety. Jej działania będą finansowane m.in. ze środków 

unijnych. W tym celu spółka PoqAd  sp. z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 

działania POIG 8.1. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 624.000,00 zł, w tym zgodnie 

z założeniami kwota dofinansowania dla PoqAd sp. z o.o. wyniesie 436.800,00 zł. 

Kolejna spółka, Cloud Storage sp. z o.o. powołana została w celu opracowania nowej technologii 

przetwarzania i archiwizowania danych (zdjęć, dokumentów etc.) w computing cloud. Oferta Cloud 

Storage sp. z o.o. będzie skierowana zarówno do osób indywidualnych jak i firm. Spółka na swoje 

działania będzie pozyskiwała środki unijne.   

W IV kwartale 2012 r. Emitent podpisał umowy przedwstępne na zakup innych przedsiębiorstw, 

tj.: Value Lab sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz TM Service sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu. 

TM Service sp. z o.o. została zawiązana 2011 roku i jej strategia rozwoju opiera się na opracowaniu 

innowacyjnej aplikacji z wykorzystaniem technologii NFC (Near Field Communication) 

wspierającej  zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Na realizację tego projektu przejmowane 

przedsiębiorstwo otrzymało dotację ze środków UE w ramach programu POIG 8.1 na 

kwotę 490.000,00 zł, przy czym całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 700.000,00 zł netto. 
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Value Lab sp. z o.o. realizuje strategię rozwoju, która opiera się na opracowaniu innowacyjnej aplikacji 

mobilnej wspierającej sprzedaż produktów i rozpowszechnianie treści marketingowych QR Shoper. Na 

realizację tego projektu przejmowane przedsiębiorstwo otrzymało dotację ze środków UE w ramach 

programu POIG 8.1 na kwotę 488.810,00 zł, przy czym całkowita wartość projektu wynosi 698.300.00 zł 

netto. 

 5. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych 

prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym 

raporcie kwartalnym. 

 

Należy wskazać, iż biorąc pod uwagę wyniki za IV kwartał 2012 roku Zarząd zrealizował prognozy 

finansowe na 2012 rok. W okresie I-IV kwartał 2012 r. Emitent wypracował 4.733.066,12 zł  

przychodów ze sprzedaży netto (realizacja  prognozy w ok. 131%) oraz osiągnął 784.326,93 zł zysku 

netto (realizacja prognozy w ok. 102%). Spółka zrealizowała także cele na poziomie budowy grupy 

kapitałowej, w której skład na dzień sporządzania raportu wchodzą cztery podmioty. 

Ponadto wdrożono do sprzedaży trzy nowe produkty Spółki na rynek. Konsekwentnie budowana jest 

grupa kapitałowa wokół Emitenta. Pomimo spowolnienia procesu wdrażania nowych produktów do 

sprzedaży i niewielkiego udziału przychodów  z ich sprzedaży w ogólnych przychodach spółki udało się 

wypracować zysk dzięki przychodom generowanym z podstawowej działalności Emitenta tj. usług 

outsourcingu informatycznego. 

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni 

dzień okresu objętego raportem kwartalnym. 

 

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzą: 

– Rearden Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent posiada 49% w kapitale zakładowym), 

– PoqAd Sp. z o.o. z siedzibą we Poznaniu (Emitent posiada 49% w kapitale zakładowym), 

– Cloud Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 49% w kapitale zakładowym). 



 

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2012, strona 12 of 12 

 
Planet Soft S.A. 
ul. Powstańców Śląskich 163/24 
53-138 Wrocław 

www.inwestor.planetsoft.pl 
 

 
inwestor@planetsoft.pl 
Tel: + 48 71 772 34 7o 

   

 

7. W przypadku gdy Emitent Tworzy Grupę Kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania 

takich sprawozdań. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie sporządza skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, gdyż nie jest podmiotem dominującym w stosunku do podmiotów 

powiązanych. 

8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu. 

 

Tabela 6 -  Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału 

w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu. 

Akcjonariusz 
Seria 

akcji 
Liczba akcji 

Liczba 

głosów 

Udział 

 w kapitale 

zakładowym 

Udział  

w ogólnej 

liczbie 

głosów 

Conspole 

Holdings 

Limited  

A,B 2.484.000  4.484.000  82,80%  89,68%  

Pozostali  B 516.000  516.000  17,20%  10,32%  

Suma  A,B 3.000.000  5.000.000  100,00%  100,00%  

Źródło: Emitent 


