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I. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku 
 

Wybrane dane z bilansu: 
 

 30 czerwca 2013 r. (zł) 30 czerwca 2012 r. (zł) 

Kapitał własny 2 183 939,42 3 064 799,24 

Kapitał zakładowy 840 000,00 840 000,00 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 223 182,55 582 677,36 

Inwestycje krótkoterminowe  1 028 160,00 1 775 872,18 

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,00 33 352,38 

b) udzielone pożyczki 0,00 268 019,80 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 355 289,62 868 400,22 

 

 
Wybrane dane z rachunku zysków i strat: 
 

 
narastająco okres 01.01.2013 

– 30.06.2013  
((zł) 

narastająco okres 01.01.2012 
– 30.06.2012  

(zł) (zł) 

okres 01.04.2013 
– 30.06.2013  

(zł)  

okres 01.04.2012 
– 30.06.2012  

(zł) 
Amortyzacja 34 166,69 65 000,04 8 333,34 32 500,02 

Przychody ze 
sprzedaży 1 331 006,36 1 195 539,00 249 999,98 462 265,98 

Zysk/strata na 
sprzedaży - 254 531,51 -63 403,52 63 456,66 -59 847,95 

Zysk/strata na 
działalności 
operacyjnej 

- 469 014,32 -63 402,70 63 456,66 -59 847,28 

Zysk/strata brutto - 847 471,02 15 081,19 63 456,47 -57 863,18 

Zysk/strata netto - 847 471,02 15 081,19 63 456,47 -43 328,18 

 
 
II. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla 
przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób rzetelny i 
kompetentny.  
 

 W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i 

finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 

 

 

 

 

 



 

III. Komentarz Zarządu na temat osiągniętych wyników finansowych w II kwartale 2013 roku 
  

 W pierwszych II kwartałach 2013 r. Emitent realizował sukcesywnie wdrożoną strategie. Spółka 

osiągnęła 1,331 mln zł przychodów ze sprzedaży co oznacza wzrost o 11%  w stosunku do analogicznego 

okresu  poprzedniego roku. Jednocześnie Spółka cały czas intensyfikuje działania w podstawowej 

działalności m.in. poprzez kampanie reklamowe na serwisach zewnętrznych, czyli działania mające na celu 

zwiększenie rozpoznawalności portali klienta, a co za tym idzie zwiększenie liczby odwiedzin oraz 

przychodów ze sprzedaży powierzchni reklamowych. Działania te skutkują zwiększonym poziomem kosztów, 

ale w efekcie mają wzmacniać pozycję Emitenta na rynku i zwiększać zasięg reklamowy. 

 Spółka w drugim kwartale 2013 roku zanotowała zysk netto na poziomie 63 tys. zł.  

 W II kwartale 2013 roku, podobnie jak w poprzednich okresach, główne źródła przychodów stanowiły 

usługi związane ze sprzedażą powierzchni reklamowej w projektach z portfela Spółki. Emitent kontynuował 

prace nad systemem umożliwiającym automatyczne zamawianie kampanii reklamowych w autorskim 

rozwiązaniu "downloader", pozwalającym firmom na targetowanie reklam ze względu na kategorie programu, 

miejsce zamieszkania, wiek, porę dnia pobierania pliku, który powinien spowodować dywersyfikację 

przychodów. 

 

 

IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 
 
Kwiecień 2013: 
 
- Kontynuacja prac nad systemem umożliwiającym automatyczne zamawianie kampanii reklamowych w 

autorskim rozwiązaniu "downloader", pozwalającym firmom na targetowanie reklam ze względu na kategorie 

programu, miejsce zamieszkania, wiek, porę dnia pobierania pliku itp. 

 

Maj 2013: 
 
- Kontynuacja realizacji kampanii reklamowych na serwisach zewnętrznych mających na celu zwiększenie 

zasięgu serwisów Emitenta. 

 

Czerwiec 2013: 
 

- Kontynuowanie prac nad nowym serwisem z kategorii nowych technologii powiązanym z 

oprogramowaniem.  

 

 
V. Stanowisko zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany 
rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 
 



Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych. 

 

VI. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitent na ostatni dzień 
okresu objętego raportem kwartalnym 
 
Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Grupa Kapitałowa Emitenta składała się z 

następujących podmiotów: 

Velto S.A. (Emitent) jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Velto SA, 

WTW.im Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Spółka zależna w której Emitent posiada 51% udziałów. 

 

VII. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań 

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym spółka VELTO S.A. posiadała 51% z 3000 udziałów o 

wartości nominalnej 100,00 zł na każdy udział w WTW.im Sp. z o.o. 

Emitent nie konsoliduje sprawozdań finansowych WTW.im Sp. z o.o. na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o 

rachunkowości (dane jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o 

rachunkowości).  

VIII. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu  
 
Na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu przedstawiła się następująco: 

  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w głosach 
na walnym 

zgromadzeniu 
     
Dom Inwestycyjny 
Management & 
Consulting Sp. z 
o.o. 

5 590 000 5 590 000 66,55% 66,55% 

Rejniak Leszek 
(wraz z podmiotem 
zależnym 
Howerton 
Investments Ltd.) 

470 273 470 273 5,60% 5,60% 

Pozostali 
akcjonariusze 2 339 727 2 339 727 27,85% 27,85% 

RAZEM 8 400 000 8 400 000 100,00% 100,00% 

 
 
IX. Oświadczenie Zarządu 

 



Zarząd Velto SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe zostało 

sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Velto SA oraz jej wynik finansowy. 

 

 

X. Podstawowe informacje o Spółce 
 

Nazwa Velto  

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba ul. Trawowa 35A/1, 54-614 Wrocław 

Telefon +48 (71) 788 67 42 

Adres strony internetowej http://velto.pl 
Adres poczty elektronicznej biuro@velto.pl 

Numer NIP 8971756207 

Numer REGON 021533467 
 

  

 Spółka Velto SA została utworzona na podstawie aktu notarialnego poprzez przekształcenie spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Velto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 

pod firmą Velto Spółka Akcyjna (Repertorium A nr 3164/2011). 


