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Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. 
 
 
 
Zarząd Formula8 S.A. przedkłada raport z działalności Spółki za 2012r. 
Rok 2012 był dla Spółki rokiem dużych zmian. Po debiucie spółki w 2011 r. na Giełdzie 
Papierów Wartościowych na rynku NewConnect rozpoczęto realizację strategii przedstawioną 
w dokumencie informacyjnym. Zakończono  budowę stacji kontroli pojazdów w Mirosławcu, 
oraz uruchomiono działalność operacyjną w Człopie, którą to nieruchomość spółka kupiła na 
własność. Podjęto działania mające na obniżenie kosztów działalności, co winno mieć w pływ 
na wyniki Spółki w przyszłości. W 2013 r, spółka nadal zamierza rozwijać działalność w 
usługach motoryzacyjnych. Autoryzowanemu Doradcy w 2012r  wypłacono wynagrodzenie 
w kwocie 20.910.00 zł, 
Zarząd Spółki Formuła8 S.A. dziękuje Akcjonariuszom, Partnerom i zaprasza Państwa do 
zapoznania się z raportem rocznym i zawartymi w nim wynikami 
Spółki. 
 
 
 
 
                                                                                               Prezes Zarządu Formuła8 S.A. 
                                                                                                         Dariusz Wiśniewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Raport na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 
Spółka Formuła8 S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie w zakresie zasad 
określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", które 
nie są przez emitenta stosowane  wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich nie 
stosowania. 
Załącznik: 

Dobra Praktyka Uzasadnienie 
1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno 
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki dostęp do informacji. 
Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z inwestorami i 
analitykami, umożliwiać transmitowanie 
obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

 
Spółka realizuje powyższą zasadę Dobrych 
Praktyk z wyłączeniem transmisji obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu 
obrad i upubliczniania go na stronie 
internetowej. W związku z faktem, iż koszty 
związane z transmisją i rejestracją przebiegu 
obrad i upubliczniania go na stronie 
internetowej są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści takiego działania 
Emitent nie przewiduje w najbliższym czasie 
wprowadzenia zasady transmitowania, 
rejestracji i upubliczniania obrad walnego 
zgromadzenia.  

 
3.8. Opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami do tych prognoz oraz korektami do 
tych prognoz (w przypadku gdy emitent 
publikuje prognozy) 
 

 
 Spółka opublikowała prognozy wyników do 
roku 2013 w dokumencie informacyjnym, 
ewentualne korekty, zmiany prognoz były 
przekazywane do publicznej informacji za 
pośrednictwem systemu EBI. W ocenie 
spółki był to wystarczający sposób 
przekazywania informacji w tym zakresie.  
Aktualnie Spółka nie publikuje prognoz  
finansowych. Prognozy finansowe na 2013 r. 
zostały odwołane komunikatem EBI nr 
28/2012   

3.16. Spółka zamieszcza na korporacyjnej 
stronie internetowej pytania akcjonariuszy 
dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 
zadawane przed i w trakcie walnego 
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 
zadawane 
pytania. 

 
 Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby 
naruszyć interesy akcjonariuszy.   

5. Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki 

 
Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający 
dostęp do informacji poprzez prowadzenie 
działu "Inwestorzy”  na stronie 
www.formula8.pl   



sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 
9.1. Emitent przekazuje w raporcie rocznym 
informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej. 

 
 Z uwagi na poufność danych i tajemnicę 
handlową Spółka nie przekazuje informacji 
na ten temat.   

11.Przynajmniej dwa razy w roku emitent przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy 
powinien organizować publicznie dostępne 
spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami 

Spółka na bieżąco kontaktuje się ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, publikuje raporty 
bieżące i aktualności. Spółka nie widzi 
konieczności organizowania spotkań odrębnie 
– Spółka podejmie taką decyzje, jeśli tylko 
dostrzeże takie zapotrzebowanie. 

14.Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi 
był możliwie najkrótszy, a w każdym 
przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy 
terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy w ocenie Spółki powinien 
być ustalony w taki sposób, aby godził interes 
akcjonariuszy oraz interes spółki, z tego też 
względu Spółki nie deklaruje stosowania tej 
zasady.  

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 

W chwili obecnej zasada publikacji raportów 
miesięcznych nie jest stosowana przez 
Emitenta. Z uwagi na fakt, iż publikowane 
raporty bieżące i okresowe zapewniają 
akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do 
kompletnych i wystarczających informacji 
dających pełny obraz sytuacji spółki, Zarząd 
Spółki nie widzi w chwili obecnej konieczności 
publikacji raportów miesięcznych.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Wybrane dane finansowe: 
 
Wybrane dane finansowe za 2012 r. w przeliczeniu na Euro  

w PLN w  EURO 
Wybrane dane 

finansowe 
 od 01-01-

2012 do 31-
12-2012 

od 01-01-
2011 do 31-

12-2011 

 od 01-01-
2012 do 31-

12-2012 

od 01-01-2011 
do 31-12-2011 

Kapitał własny 1 016 171,17 751 040,04 248 562,00 170 041,67 

Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 
krótkoterminowe 

103 363,65 87 002,16 25 283,41 19 698,01 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

525 384,46 169 283,02 128 512,42 38 327,07 

Zobowiązania 
długoterminowe 

300 000,00 0,00 73 381,93 0,00 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1 171 086,37 776 530,02 286 455,25 175 812,81 

Amortyzacja 7 172,33 0,00 1 754,40 0,00 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

582 640,67 72 155,71 142 517,65 16 336,65 

Zysk/Strata na sprzedaży -31 434,24 -28 651,33 -7 689,02 -6 486,90 

Zysk/Strata na 
działalności operacyjnej 

-31 649,71 -42 537,85 -7 741,72 -9 630,92 

Zysk/Strata brutto 34,13 -24 889,23 8,35 -5 635,13 

Zysk/Strata netto -3 318,87 -26 257,23 -811,82 -5 944,85 

     

     

     

Tabela kursów średnich nr 252/A/NBP/2010 z 30-12-2011 r. 4,4168 

Tabela kursów średnich nr 252/A/NBP/2010 z 31-12-2012 r. 4,0882 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego. 
 
 
 
Zarząd Formuła8  S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe 
za 2012 rok i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności zawiera 
prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
                                                                                                    Prezes Zarządu  Formuła8 S.A. 
                                                                                                              Dariusz Wiśniewski 
 
 
 
 
Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
 
Zarząd Formula8 S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z 
przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego 
sprawozdania spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 
                                                                                                 Prezes Zarządu Formuła8 S.A. 
                                                                                                           Dariusz Wiśniewski 
 
 
 
 
 
 
 


