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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 II kwartale 2013 roku. W tym okresie 

Spółka wypracowała mniejsze o 39,17% r/r przychody netto ze sprzedaży oraz 

poniosła stratę EBITDA w wysokości 116.135,03 zł (256.397,97 EUR).  Value 

Lab Sp. z o.o., spółka powiązana z Emitentem, zatwierdziła wyniki finansowe za 2012 rok, wykazując 95 tys. 

zysku netto. W tym okresie Spółka podpisała również umowę przedwstępną zakupu 49% udziałów w spółce typu 

BigData, opracowującą narzędzie do inteligentnego przetwarzania i katalogowania digitalizowanych 

dokumentów. Niemniej ważnym wydarzeniem była zmiana Radzie Nadzorczej. Do zespołu dołączył Pan 

Przemysław Marco Janeczek, który zastąpił Pana Wojciecha Mroza.  

Zapraszamy do lektury niniejszego raportu. 

Z wyrazami szacunku  

Hubert Wochyński  

  

Prezes Zarządu Planet Soft S.A.  
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2. Wybrane dane finansowe 

Tabela 1 - Kapitał własny Emitenta 

 

Wyszczególnienie 

Na dzień 
30.06.2013 

(w PLN) 

Na dzień 
30.06.2012 

(w PLN) 

Na dzień 
30.06.2013 

(w Euro) 

Na dzień 
30.06.2012 

(w Euro) 

 
Kapitał (fundusz) własny 

 
1.203.099,84 

 

 
634,766.48 

 
277.903,51 

 
14.896,04 

Kapitał (fundusz) 
podstawowy 

 
300.000,00 

 

 
300,000.00 

 
69.296,87 

 
70.401,06 

Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (-) 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Udziały (akcje) własne (-) 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 

 
604.899,35 

 

 
0,00 

 
139.725,44 

 
0,00 

Kapitał (fundusz) rezerwowy 
z aktualizacji wyceny 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 

 
784.326,93 

 

 
604.899,35 

 
181.171,34 

 
141.951.84 

Wynik finansowy netto roku 
obrachunkowego 

 
-587.126,44 

 

 
-270.132,87 

 
-135.620,08 

 
-63.392,13 

Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego (-) 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Źródło: Emitent     
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Tabela 2 – Wybrane pozycje bilansu Emitenta 

 

 

Wyszczególnienie 

Na dzień 
30.06.2013 

(w PLN) 

Na dzień 
30.06.2012 

(w PLN) 

Na dzień 
30.06.2013 

(w Euro) 

Na dzień 
30.06.2012 

(w Euro) 

 
Kapitał własny 

 

1.102.099,81 

 

 
634.766,48 

 
254.573,55 

 
148.960,76 

 
Należności 

długoterminowe 

 
26.850,00 

 

 
0,00 

 
6.202,07 

 
0,00 

Należności 
krótkoterminowe 

 
1.508.863,46 

 

291.260,04 

 

 
348.531,71 

 
68.350,05 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

 
70.843,61 

 
165.621,80 

 

 
16.364,14 

 
38.866,50 

Zobowiązania 
długoterminowe 

 
503.529,90 

 

 
0,00 

 
116.310,15 

 
0,00 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

 
1.380.463,07 

 
397.306,71 

 

 
318.872,56 

 
93.236,04 

Źródło: Emitent     
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Tabela 3 - Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta 

 

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
n

ie
 

Za okres  

od 01.04. 

2013r.  do 

30.06. 

2013r. (w zł) 

Za okres  

od 01.04. 

2012r. do 

30.06. 

2012r. (w zł) 

Za okres  

od 01.01. 

2013r. do 

30.06. 

2013r. (w zł) 

Za okres  

od 01.01. 

2012r.  

do 30.06. 

2012r. (w zł) 

Za okres  

od 01.04. 

2013r.  do 

30.06. 

2013r. (w 

Euro) 

Za okres  

od 01.04. 

2012r. do 

30.06. 

2012r. (w 

Euro) 

Za okres  

od 01.01. 

2013r. do 

30.06. 

2013r. (w 

Euro) 

Za okres  

od 01.01. 

2012r.  

do 30.06. 

2012r. (w 

Euro) 

Przychody 

netto ze 

sprzedaży 

1.200.000,00 1.972.862,18 2.010.000,00 2.506.840,18 285,795.95 463.047,97 481.264,22 596.738,84 

Amortyzacja 158.752,11 6.240,56 317.504,22 14.056,81 37.808,93 1.464,72 76.021,61 3.345,95 

Zysk/strata 

na sprzedaży 

-303.177,15 -206.548,95 -602.192,40 -240.247,56 -75.205,67 -48.478,85 -

144.185,90 

-57.189,55 

Zysk/strata 

na 

działalności 

operacyjnej 

-274.887,14 -215.548,49 -573.902,19 -262.352,77 -65.468,03 -50.591,12 -

137.412,24 

-62.451,57 

Zysk/strata 

brutto 

-281.909,87 -221.771,36 -587.126,44 -270.132,87 -67.140,58 -52.051,68 -

140.578,58 

-64.303,57 

Zysk/strata 

netto 

-281.909,87 -221.771,36 -587.126,44 -270.132,87 -67.140,58 -52.051,68 -

140.578,58 

-64.303,57 

Zysk/strata 

EBITDA 

-116.135,03 -209.307,93 -256.397,97 -248.295,96 -27.659,10 -49.126,40 -61.390,63 -59.105,42 

 
EBITDA - zysk/strata na działalności operacyjnej + amortyzacja 

Źródło: Emitent 
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Tabela 4 - Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie I - II kwartał 2013 i 

porównawczo z  I - II kwartałem 2012 roku 

 

Wyszczególnienie 

I-II kwartał 

2013r. 

(w zł) 

I-II kwartał 

2012r. 

(w zł) 

I-II kwartał 

2013r. 

(w Euro) 

I-II kwartał 

2012r. 

(w Euro) 

Przychody z usług 

informatycznych 

2.010.000,00 2.484.609,53 481.264,22 591.446,96 

Przychody z wynajmu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe 0,00 20.890,00 0,00 4.972,75 

Przychody ze sprzedaży 

towarów 

0,00 1.340,65 0,00 319,14 

Suma 2.010.000,00 2.506.840,18 481.264,22 596.738,84 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 5 - Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie I-II 
 

kwartał 2013 roku i I-II kwartał 2012 roku 

 

Wyszczególnienie 

I-II kwartał 

2013r. 
(w zł) 

I-II kwartał 

2012r. 
(w zł) 

I-II kwartał 

2013r. 
(w Euro) 

I-II kwartał 

2012r. 
(w Euro) 

Sprzedaż krajowa 2.010.000,00 1.908.552,65 481.264,22 454.319,95 

Sprzedaż 

eksportowa   

0,00 64.309,53 0,00 15.308,52 

Suma 2.010.000,00 1.972.862,18 481.264,22 469.628,46 

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 

 

Drugi kwartał 2013 roku przyniósł spadek przychodów z porównywalnym okresem roku poprzedniego 

o 39,17% do 1.200.000,00 zł (285,795.95 EUR). Przychody narastająco od początku 2013 roku w 

porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku spadły o 19,82% do 2.010.000,00 zł (481.264,22 EUR 

po średnim kursie NBP z 2013r.). Przychody podobnie jak w pierwszym kwartale 2013 r. generowane 

były przez klientów krajowych. Spółka za drugi kwartał 2013 roku odnotowała stratę netto w wysokości 

281.909,87 zł (67.140,58 EUR po średnim kursie NBP z 2013r), przy stracie EBITDA na poziomie 

116.135,03 zł (27.659,10 EUR po średnim kursie NBP z 2013r). W analogicznym okresie 2012 r. strata 

EBITDA wynosiła 209.307,93 zł (49.126,40 EUR po średnim kursie NBP z 2013r). Wysokość straty netto 

w znaczącej części wynika z kosztów amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, które 

w II kwartale 2013 r. wyniosły 158.752,09 zł (37.808,93 EUR po średnim kursie NBP z 2013r). Strata na 

działalności operacyjnej jest charakterystyczna dla Emitenta w pierwszych kwartałach roku 

obrotowego. Wyniki finansowe są zgodne z zakładanymi przez Zarząd Emitenta prognozami 

finansowymi na 2013 rok. Wahania przychodów pomiędzy kwartałami, a co za tym idzie spadek 

przychodów w stosunku do 2012 r. są wynikiem realizacji kontraktów outsourcingowych oraz sposobu 

ich fakturowania.  

Niezmiennie głównym źródłem przychodów dla Spółki był outsourcing usług programistycznych, 

a wypracowany przychód ze sprzedaży to efekt pozyskanych wcześniej zleceń na wykonanie projektów 

informatycznych. Prezentowane przychody z usług informatycznych za II kwartał 2013 r. zawierają 

przychody ze sprzedaży produktów własnych w dalszym ciągu w nieznaczącym procencie. 
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Ponadto Zarząd oczekuje podpisania umowy o dofinansowanie w ramach POIG  Działanie 8.2. 

“Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w kwocie 326.690,00 zł (75.461,98 EUR po 

średnim kursie NBP z dn. 30.06.2013r.), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 553.650,00 zł 

(127.887,37 EUR po średnim kursie NBP z dn. 30.06.2013r.) (RB EBI nr 9/2013) dotyczącego projektu 

Aplicon oraz podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie daty rozpoczęcia projektu. Biorąc pod uwagę 

możliwość  realizacji całości projektu w 2013 roku, może mieć ona wpływ na zmianę prognoz 

finansowych na 2013 rok. Aktualne założenia do prognoz nie uwzględniają żadnych nowych 

projektów inwestycyjnych niż te planowane w 2012 roku ani realizacji projektów unijnych. 

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 spółek powiązanych 

z Emitentem i rozwoju produktów.  

W dniu 23 maja 2013 roku do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana umowa przedwstępna zakupu 

innego przedsiębiorstwa (RB EBI 23/2013). Emitent planuje nabyć 49% w kapitale zakładowych i tyle 

samo głosów na walnym zgromadzeniu. Przejmowana firma została zawiązana w 2012 roku i jej 

strategia rozwoju opiera się na stworzeniu e-usługi będącej zaawansowanym narzędziem do 

inteligentnego przetwarzania i katalogowania digitalizowanych dokumentów. Na realizację tego 

projektu przejmowane przedsiębiorstwo otrzymało dotację ze środków UE w ramach programu POIG 

8.1 w kwocie 490.000,00 zł (113.184,89 EUR po średnim kursie NBP z dn. 30.06.2013r.), przy czym 

całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 700.000.00 zł netto (161.692,70 EUR po średnim 

kursie NBP z dn. 30.06.2013r.).  W dniu 5 czerwca 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy 

przejmowaną Spółką a PARP w zakresie dofinansowania. 

W zakresie produktu STOREQ w II kwartale 2013 r. Emitent przeprowadził działania promocyjne oraz 

przygotowania do jego komercjalizacji w innych sektorach klientów niż próbował dotychczas. Emitent 

przygotowuje nowy produkt oparty o technologie STOREQ, skierowany do nowej grupy docelowej. 
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W zakresie produktu Aplicon, Emitent prowadzi działania promocyjne i komercjalizacyjne platformy 

Aplicon.pl. Emitent nie rozpoczął jeszcze projektu realizacji dalszego rozwoju platformy Aplicon 

finansowanego w ramach dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Działanie 8.2. “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w kwocie 326.690,00 zł 

(75.461,98 EUR po średnim kursie NBP z dn. 30.06.2013r.), natomiast całkowita wartość projektu 

wynosi 553.650,00 zł (127.887,37 EUR po średnim kursie NBP z dn. 30.06.2013r.) (RB EBI nr 9/2013). 

Rearden Technology S.A. – spółka powiązana z Emitentem, zawiązana w sierpniu 2012 roku, 

w II kwartale 2013 r. prowadziła prace rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnego zegarka 

Boddie (osobistego asystenta) oraz prowadziła kampanie promocyjną związaną z tym produktem. 

Spółka Rearden Technology S.A. opracowała prototyp urządzenia oraz podjęła kroki związane z jego 

komercjalizacją. Spółka ta uruchomiła projekt przedsprzedaży produktu na platformie 

crowdfundingowej Indiegogo.com, która w ocenie Zarządu nie osiągnęła  zakładanych celów.  

PoqAd sp. z o.o., jako kolejna spółka powiązana z Emitentem, została powołana jako spin-off 

bezpośrednio pod produkt oferowany przez Emitenta o tej samej nazwie.  W dniu 17 lipca 2013 roku 

Spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania POIG 8.1. Wartość całego 

projektu opiewa na kwotę 624.000,00 zł (144.137,49 EUR po średnim kursie NBP z dn. 30.06.2013r.), w 

tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania dla Poqad sp. z o.o. wyniesie 436.800,00 zł 

(100.896,24 EUR po średnim kursie NBP z dn. 30.06.2013r.). W dniu 22 marca 2013 roku wniosek tej 

spółki został rekomendowany do dofinansowania (RB EBI nr 10/2013). Spółka w III kwartale  

rozpocznie realizację projektu. 

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

technologii przetwarzania i archiwizowania danych (zdjęć, dokumentów etc.) w ramach computing 

cloud. W II kwartale 2013 roku Cloud Storage sp. z o.o. nie złożyła zaplanowanych w poprzednich 

okresach wniosków unijnych z powodów operacyjnych. Emitent będzie dążył do wycofania się 

z projektu objętego biznes planem przyjętym w czwartym kwartale 2012 roku.  

Value Lab sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim realizuje w  II kwartale 2013 r. zgodnie 

z przyjętym harmonogramem projekt unijny QR Shoper. Ponadto Walne Zgromadzenie zatwierdziło 

sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe. Zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem 

finansowym Value Lab Sp. z o.o. w 2012 roku wypracowała 350 694,70 zł ( 81.006,82 EUR po średnim 
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kursie NBP z 2012r. ) przychodów ze sprzedaży oraz 95 274,56 ( 22.007,43 EUR po średnim kursie NBP 

z 2012r. ) zysku netto (RB EBI nr 29/2013). 

5. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych 

prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym 

raporcie kwartalnym 

 

Zarząd Planet Soft S.A. biorąc pod uwagę wyniki drugiego kwartału 2013 roku podtrzymuje realizację 

prognoz wyników finansowych na rok 2013, które zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym 

Emitenta z dnia 19 lipca 2012 r. 

6. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych 

prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym 

raporcie kwartalnym Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 

emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym  

 

Zarząd Emitenta nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu art. 2 ust. 1. pkt. 44) ustawy 

o rachunkowości. Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym w skład grupy spółek 

powiązanych z Emitentem wchodziły następujące podmioty: 

 Rearden Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent posiada 45% 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), 

 Value Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (Emitent posiada 49% w kapitale 

zakładowym). 
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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 
Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Conspole Holdings 

Limited  
2.484.000  4.484.000  82,80%  89,68%  

Pozostali  516.000  516.000  17,20%  10,32%  

Suma  3.000.000  5.000.000  100,00%  100,00%  

Źródło: Emitent 

 


