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1) Wprowadzenie  
 

1.1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2013 r.  
 

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 ust. 1., 3.,  oraz zgodnie z ust. 4.1. i 4.2. 
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i 
okresowe przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  
 
Sprawozdanie finansowe zawiera dane Spółki MODECOM SA za III kwartał 2013 roku i 
obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 
lipca do 30 września 2012 roku, a także dane finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym 
oraz w roku poprzednim.  

1.2  Podstawowe informacje o Spółce MODECOM SA: 
 
1.2.1 Dane Spółki 

 
Nazwa Spółki    MODECOM S.A. 
Siedziba:    Ołtarzew, Ceramiczna 7, 05-850 Ożarów Maz. 
Telefon:     (+ 48 22) 597 48 48 
Fax:    (+ 48 22) 597 48 49 
Strona internetowa:  www.modecom.pl 
NIP:    113-21-15-893 
REGON:    014933904 
Nr KRS:    0000323967 
Zarząd:    Prezes Zarządu – Waldemar Giersz  
 

 
1.2.2 Zarząd  
 
Zarząd Spółki MODECOM S.A. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu w Spółce pełni 
Waldemar Giersz.  
 
1.2.3 Rada Nadzorcza  
 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2013 r. 

 
 Jakub Łozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 Marcin Dobrzański - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
 Krystyna Łozowska-Klenk - Sekretarz Rady Nadzorczej 
 Małgorzata Giersz - Członek Rady Nadzorczej 
 Agnieszka Książek – Członek Rady Nadzorczej 
 Katarzyna Kramarczuk - Członek Rady Nadzorczej  
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2) Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 roku 
 

2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu  
 
Tabela 1 – Wybrane dane finansowe z bilansu Spółki 
 

AKTYWA Stan na 30.09.2012 Stan na 30.09.2013 

A AKTYWA TRWAŁE 1 267 695,29 614 988,46 

I  WARTOŚCI NIEMATERIALNE  I 
PRAWNE 

0,00 0,00 

II  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 1 142 235,81 570 989,46 
III  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 
IV  INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 55 080,48 0,00 
V  DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 
70 379,00 43 999,00 

B AKTYWA OBROTOWE 60 906 778,71 50 105 024,77 

I  ZAPASY 29 650 643,31 23 942 335,29 
II  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 29 911 734,30 23 293 316,14 
III  INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 920 861,74 1 240 961,81 
IV  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 
423 539,36 1 628 411,53 

AKTYWA RAZEM 62 174 474,00 50 720 013,23 

  
PASYWA Stan na 30.09.2012 Stan na 30.09.2013 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 15 820 987,90 19 222 721,17 

I  KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 11 802 840,00 11 802 840,00 
II  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 

PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA) 
0,00 0,00 

III  UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 
(WIELKOŚĆ UJEMNA) 

0,00 0,00 

IV  KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY 3 077 774,88 5 063 061,65 
V  KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z 

AKTUALIZACJI WYCENY 
0,00 0,00 

VI  POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) 
REZERWOWE 

0,00 0,00 

VII  ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH 0,00  
VIII  ZYSK (STRATA) NETTO 940 373,02 2 356 819,52 
IX  ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU 

ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ 
UJEMNA) 

0,00 0,00 

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY                                            
NA ZOBOWIĄZANIA 

46 353 486,10 31 497 292,06 

I  REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00 
II  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 
III  ZOBOWIĄZANIA 

KRÓTKOTERMINOWE 
46 231 494,99 31 341 320,08 

IV  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 121 991,11 155 971,98 
PASYWA RAZEM 62 174 474,00 50 720 013,23 
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2.2 Dane finansowe z rachunku zysków i strat  
 
Tabela 2 – Wybrane dane z rachunku zysków i strat – wariant porównawczy 
 

TREŚĆ 01.10.,2012 
30.09.2012 

01.01.2013 
30.09.2013 

01.07.2012     
30.09.2012 

01.07.2013     
30.09.2013 

A Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów          i materiałów, w tym: 

87 708 031,57 111 685 524,97 19 584 192,22 41 122 057,75 

 I Przychody netto ze sprzedaży produktów 750 258,49 111 540,64 582 858,74 34 298,73 
 II Zmiana stanu produktów(zwiększenie 

wartość dodatnia, zmniejszenie wartość 
ujemna 

    

 III Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki 

    

 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

86 957 773,08 111 573 984,33 19 001 333,48 41 087 759,02 

B koszty działalności operacyjnej 84 940 083,96 107 458 592,50 18 688 219,47 39 939 645,55 

 I Amortyzacja 418 487,95 495 028,23 166 671,84 165 995,63 
 II Zużycie materiałów i energii 985 569,18 2 344 041,22 320 361,73 836 393,08 
 III Usługi obce 2 302 295,74 2 847 337,48 773 293,97 1 044 060,80 
 IV Podatki i opłaty, w tym: 49 156,50 55 967,27 22 888,63 -18 948,70 
  podatek akcyzowy     
 V Wynagrodzenia 2 208 587,75 3 041 539,81 638 574,94 1 119 872,80 
 VI Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
415 421,78 525 707,33 120 483,85 185 255,08 

 VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 987 792,53 2 993 555,04 1 056 265,84 332 915,76 
 VIII Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
75 572 772,53 95 155 416,12 15 589 678,67 36 274 101,10 

C Zysk (strata) ze sprzedaży [A-B] 2 767 947,61 4 226 932,47 895 972,75 1 182 412,20 

D Pozostałe przychody operacyjne 191 658,29 499 618,33 68 147,57 277 380,58 

 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

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

 II Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 
 III Inne przychody operacyjne 191 658,29 499 618,33 68 147,57 277 380,58 

E Pozostałe koszty operacyjne 227 281,11 518 642,95 147 750,65 166 184,02 

 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

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

 II Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

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

 III Inne koszty operacyjne 227 281,11 518 642,95 147 750,65 166 184,02 
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-

E] 
2 732 324,79 4 207 907,85 816 369,67 1 293 608,76 

G Przychody finansowe 263,22 25 377,94 0,00 3 263,27 

 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 
 II Odsetki, w tym: 263,22 24 608,70 0,00 2 494,03 
 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 
 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 769,24 0,00 769,24 
 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 
 V Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 
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H Koszty finansowe 1 584 902,99 1 232 335,27 561 626,56 414 791,71 

 I Odsetki, w tym: 1 351 058,02 1 056 844,38 340 719,38 325 573,76 
 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 
 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 
 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 
 IV Inne 233 844,97 175 490,89 220 907,18 89 217,95 
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej [I+J-

K] 
1 147 685,02 3 000 950,52 254 743,11 882 080,32 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [M.I-M.II] 0,00 0,00 0,00 0,00 

 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 
 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

K Zysk (strata) brutto [L+/-M] 1 147 685,02 3 000 950,52 254 743,11 882 080,32 

L Podatek dochodowy 207 312,00 644 131,00 34 894,00 147 742,00 

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

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

N Zysk (strata) netto [N-O-P] 940 373,02 2 356 819,52 219 849,11 734 338,32 

 
  

2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym     
 
Tabela 3 - Wybrane dane z zestawienia zmian w kapitale własnym  
 

Treść 01.01.2012 
30.09.2012 

01.01.2013 
30.09.2013 

01.07.2012 
30.09.2012 

01.07.2013 
30.09.2013 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO) 

14 880 614,88 16 865 901,65 0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO), po korektach 

14 880 614,88 16 865 901,65 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ) 

15 820 987,90 19 222 721,17 219 849,17 734 638,31 

III. Kapitał (fundusz) własny, po 
uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

15 820 987,90 19 222 721,17 219 849,17 734 638,31 
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2.4 Rachunek przepływów pieniężnych  

    
Tabela 4 - Wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych 
 
  Treść pozycji 01.01.2012 r. 

30.09.2012 r. 
01.01.2013 r. 
30.09.2013 r. 

01.07.2012 r.  
30.09.2012 r. 

01.07.2013 r. 
30.09.2013r. 

A  Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej -1 271 303,33 4 491 786,42 771 797,09 -2 423 502,91 

 I. Zysk (strat) netto 940 373,02 2 356 819,52 219 849,17 734 638,52 
 II. Korekty razem -2 211 676,35 2 134 966,90 551 947,92 -3 158 141,43 

 III. Przepływy pieniężne netto z dzielności 
operacyjnej (I=/-II) -1 271 303,33 4 491 786,42 771 797,09 -2 423 502,91 

B  Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 643 390,00 -25 408,85 501 843,81 -18 308,85 

 I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 
 II. Wydatki 643 390,00 25 408,85 501 843,81 18 308,85 

 III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) -643 390,00 -25 408,85 -501 84381 -18 308,85 

C  Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 1 987 782,75 -4 329 961,33 -342 235,48 1 873 504,52 

 I. Wpływy 29 963 496,34 22 345 290,97 -1 516,10 2 199 078,28 
 II. Wydatki 27 975 713,59 26 675 252,30 340 719,38 325 573,76 

 III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 1 987 782,75 -4 329 961,33 -342 235,48 1 873 504,52 

D  Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III+/- B.IIII+/- C.III) 73 089,42 136 416,24 -72 282,20 -568 307,24 

E  Bilansowa zmiana środków pieniężnych, 
w tym: 73 089,42 136 416,24 -72 282,20 -568 307,24 

F  Środki pieniężne na początek okresu 839 322,32 1 095 125,57   

G  Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-
D), w tym: 912 411,74 1 231 541,81 -72 282,20 -568 307,24 

 

2.5 Informacja dotycząca prognoz    
 
Spółka MODECOM SA nie publikowała prognoz finansowych na rok 2013. 
 

3) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 
kwartalnego. 
 

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu raportu kwartalnego spełniają 
wymogi zasady o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, 
która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub 
miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W okresie 
sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości. Rachunek 
Zysków i Strat sporządza się w wariancie porównawczym. Bilans sporządza się metodą pełną. 
Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią. 
 

Środki trwałe –  Za środki trwałe uznaje się składniki majątku o okresie użytkowania 
ponad jeden rok, stanowiące własność firmy, służące prowadzonej działalności gospodarczej i 
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zdatne do użytku. Cena nabycia środka trwałego jest ceną obejmującą kwotę należną 
sprzedającemu pomniejszoną o podlegający odliczeniu podatek Vat. 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej, których 
wartość nie przekracza 3.500 pln zostają w miesiącu oddania ich do użytkowania odpisane w 
koszty materiałów i nie ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Pozostałe środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek 
przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik do 
ustawy podatkowej w pełnej wysokości z uwzględnieniem ograniczeń ich wysokości dla 
celów podatkowych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie 
wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe.  

 
Inwestycje długoterminowe - Nabyte udziały i akcje ujmowane są w księgach 

rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy 
udziały i akcje w innych jednostkach są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o 
odpisy z tytułu utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości obciążają koszty finansowe. W 
przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części 
uprzednio dokonanych odpisów z tytułu utraty wartości zwiększa wartość danego składnika 
aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.  

 
Inwestycje krótkoterminowe - Inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa 
zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Skutki zmian wartości inwestycji 
krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty 
finansowe.  

 
Zapasy - Materiały i towary nabyte w ciągu roku obrotowego ujmowane są według 

ceny zakupu dla nabytych w kraju, cen nabycia dla importowanych z zagranicy. Cena nabycia 
składa się z sumy ceny zakupu powiększonej o koszt transportu oraz koszty związane z 
odprawą celną. Wartość rozchodu materiałów i towarów jest ustalana przy zastosowaniu 
metody pierwsze weszło pierwsze wyszło. Wyroby gotowe na koniec roku wycenione są w 
cenie wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego wyrobu gotowego.  

 
Należności i zobowiązania - Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i 

pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie z 
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności i zobowiązania w walutach obcych w 
momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla 
danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Dodatnie lub ujemne 
różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty 
na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są 
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień 
bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje 
się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego wycenia się według 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy.  

 
Środki pieniężne - Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 

wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w 
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walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa 
NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik 
finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.  

 
Kapitały - Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej statucie i 

wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku 
rocznego Spółki.  

 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania - W 

przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych 
dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie 
zalicza się przede wszystkim: koszty najmu, koszty wstępnej opłaty leasingowej, koszty 
ubezpieczeń. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin 
zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa 
oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.  

 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu 
świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane 
dotacje dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.  

 
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - W związku z 

przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów 
i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w 
przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości 
kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej 
przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w 
związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują 
zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 
podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  

 
Wynik finansowy - Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na 

pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach 
nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy 
rachunku zysków i strat. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług 
jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i 
usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego 
usługi. Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i 
usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna 
do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to 
koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik 
finansowy. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast 
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koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych: odsetki, prowizje oraz 
różnice kursowe.  
 

4) Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram 
ich realizacji.  
 

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 
pkt. 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.  

5) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji.   

 
W dniu 17 lipca 2013 roku Emitent dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych 

udziałów w spółce zależnej MODE COM HUNGARY KFT (raport bieżący nr 9/2013). W 
związku z powyższym oraz znikomym wpływem wyników węgierskiej spółki na wynik 
finansowy Emitenta Spółka MODECOM postanowiła nie publikować konsolidacji wyników 
finansowych.  

 

6) Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych  

Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. 
 

7) Istotne dokonania lub niepowodzenia, czynniki i zdarzenia mające wpływ 
na osiągnięte wyniki.  

 
W okresie poddanym analizie Spółka MODECOM odnotowała znaczny wzrost 

przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Przychody w III kwartale 2013 
roku wyniosły 41 122 057,75 PLN, co stanowi 110,0% wzrostu w stosunku do wartości 
osiągniętej w III kwartale 2012 roku tj. 19 584 192,22 PLN. Wraz ze wzrostem przychodów 
Spółka odnotowała 116,2% wzrost kosztów działalności operacyjnej, które w 2013 roku 
wyniosły 41 087 759,02 PLN wobec 19 001 333,48 PLN w III kwartale 2012 roku. W 
omawianym okresie pomimo znaczącego wzrostu kosztów działalności operacyjnej Spółka 
odnotowała wzrost rentowności na sprzedaży. Zysk na sprzedaży wyniósł 1 182 412,20 PLN, 
co stanowi wzrost o 32,0% wobec wartości 895 975,75 PLN osiągniętej w III kwartale 2012 
roku.  
Czynnikami mającymi wpływ na wzrost przychodów w III kwartale 2013 roku były: bogata 
oferta asortymentowa dostosowana do potrzeb wymagającego rynku krajowego jak i 
zagranicznego oraz pozyskanie nowych rynków zbytu.  

Dokonując analizy pozycji bilansu Spółki MODECOM narastająco za trzy kwartały 
2013 roku obserwujemy następujące zmiany w strukturze aktywów i pasywów:  
Na koniec III kwartału 2013 roku suma bilansowa osiągnęła wartość 50 720 013,23 PLN, co 
stanowi spadek o 18,4% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego okresu w 2012 roku, 
w którym aktywa razem wyniosły 62 174 474,00  PLN. Spadek ten wynika przede wszystkim 
ze zmiany stanu aktywów obrotowych, których wartość wyniosła 50 105 024,77 PLN na 
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koniec III kwartału 2013 roku, co stanowi spadek o 17,7% wobec wartości 60 906 778,71 na 
koniec analogicznego okresu 2012 roku. Sytuacja ta wynika przede wszystkim ze strategii 
Spółki, której celem jest optymalizacja wartości stanu zapasów oraz zwiększenie rotacji 
należności w wyniku skrócenia terminów płatności.    

Spółka MODECOM zakończyła trzy kwartały 2013 roku osiągając zysk netto w 
wysokości 2 356 819,52 PLN wobec wartości 940 373,02 PLN osiągniętej za trzy kwartały 
2012 roku, co stanowi wzrost o 150,6%. Spółka odnotowała spadek wartości zobowiązań 
krótkoterminowych, które w ww. okresie wyniosły 31 341 320,08 PLN, co stanowi spadek o 
32,2% w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku, w którym zobowiązania 
krótkoterminowe wyniosły 46 231 494,99 PLN.   
 

Kapitały własne na dzień bilansowy III kwartału 2013 roku osiągnęły wartość 19 222 
721,17 PLN, co stanowi wzrost o 21,5% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego 
okresu 2012 roku, w którym kapitały własne osiągnęły wartość 15 820 987,90 PLN.   
 

8) Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem 
Emitent obejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.  
 

Spółka MODECOM SA w 2013 roku zacieśniła współpracę z firmą Intel i planuje 
rynkową ofensywę w najbliższych kwartałach. Jednym z atutów naszych produktów będą 
najnowsze tablety multimedialne, wyposażone w procesory nowej generacji Intel Atom 
Z2580. Wszystkie komponenty w nowych urządzeniach zostały zoptymalizowane w taki 
sposób, aby w 100 proc. wykorzystać możliwości nowych CPU. Tablety oferują 
użytkownikom m.in. wydajną grafikę, która sprawdza się także podczas gier, możliwość 
robienia zdjęć w dużej rozdzielczości z funkcją rozpoznawania twarzy, długi czas pracy na 
baterii, szybkie przetwarzanie jednocześnie uruchamianych procesów. Tę ostatnią cechę 
tablety Modecom zawdzięczają zastosowanej w procesorze Intel Atom Z2580 technologii 
Intel Hyper-Threading, dzięki której każdy rdzeń może przetwarzać dwa wątki w tym samym 
czasie. W praktyce oznacza to szybszą i bardziej elastyczną pracę procesora, co umożliwia 
jednoczesne uruchamianie wielu obciążających system gier i aplikacji. Oba modele– 
FreeTAB 9000 IPS IC oraz FreeTAB 7800 IPS IC – wyposażono w wyświetlacze z matrycą 
IPS. 
 

W nadchodzących kwartałach oprócz tabletów skupimy się również na nowych 
grupach produktowych, które umożliwią zdywersyfikowanie źródeł przychodu. Na przykład 
do sprzedaży wprowadzamy smartphone’y. To m.in. modele Dual SIM, wyposażone w 4-
rdzeniowe procesory. Nadal będziemy rozwijać produkty, które aktualnie mamy w ofercie, a 
w szczególności akcesoria do laptopów, głośniki czy peryferia komputerowe.  

 
Spółka MODECOM SA w omawianym okresie dynamicznie zwiększyła swój udział 

na rynkach krajowym i zagranicznym. Działamy obecnie na terenie całej Europy i mamy 
swoich dystrybutorów na Węgrzech, na Słowacji oraz na Bliskim Wschodzie, gdzie nasze 
produkty cieszą się dużą popularnością. MODECOM wzmocniła swoją pozycję także na 
rynkach wschodnich i na Bałkanach, gdzie popyt cały czas rośnie. Również rynek zachodni 
przynosi nam wzrosty sprzedaży. Systematycznie nawiązujemy współpracę z kolejnymi 
partnerami w wielu krajach, co świadczy o dobrze obranej strategii firmy i docenianiu 
naszych produktów przez klientów. Strategia Spółki jasno ukierunkowuje dział sprzedaży do 
działań wspierających rozwój każdego z rynków. Spółka dynamicznie zarządza swoim 
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portfolio produktowym, wprowadza nowe produkty do swojej oferty oraz wdraża 
innowacyjne rozwiązania produktowe. Jednocześnie kontynuuje działania marketingowe na 
rynkach polskich i zagranicznych. Służy do tego celu specjalny fundusz marketingowy, który 
otrzymuje do dyspozycji każdy partner lub dystrybutor krajowy lub eksportowy z 
przeznaczeniem do promowania marki MODECOM. Wielkość funduszu marketingowego 
jest uzależniona od wykonanego obrotu.  

W III kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała poszerzanie kanałów dystrybucyjnych 
w Europie. Nawiązaliśmy współpracę z dystrybutorem na rynku francuskim, który zajmuje 
się również eksportem do krajów afrykańskich. Kontrahent dokonał już pierwszych zakupów, 
w większości tabletów i akcesoriów do nich. Współpraca będzie sukcesywnie rozwijana a 
oferta poszerzana o dodatkowe produkty z portfolio Spółki.  

W lipcu podpisaliśmy z dystrybutorem z Grecji umowę ramową na wyłączność 
dystrybucyjną na rynku greckim. W tym okresie dystrybutor wprowadził do swojej oferty 20 
nowych produktów MODECOM. W sierpniu poszerzyliśmy współpracę z dystrybutorem z 
Rumunii, który jest zainteresowany dystrybucją toreb do laptopów. Dotychczasowa 
współpraca dotyczyła głównie akcesoriów komputerowych.  
Na rynku hiszpańskim, u dystrybutora posiadającego sieć sklepów retailowych, głównie w 
Katalonii poszerzyliśmy ofertę produktów MODECOM o wszystkie modele tabletów oraz 
akcesoriów do nich. W omawianym okresie Spółka MODECOM wraz ze swoim czeskim 
dystrybutorem przystąpiła z sukcesem do przetargu na 2000 sztuk 7 calowych tabletów. 
Rozpoczęliśmy współpracę z największą siecią w Czechach, która planuje wprowadzić do 
swojej oferty pełną gamę tabletów MODECOM.   

Na rynkach pozaeuropejskich oprócz wspierania dystrybutorów z którymi już 
współpracujemy w lipcu rozpoczęliśmy współpracę z fińskim kontrahentem, który jest 
zainteresowany  dystrybucją tabletów MODECOM. W sierpniu rozpoczęliśmy współpracę z 
mołdawską firmą, która zakupiła kilka pozycji z portfolio produktowego Spółki w celu 
przetestowania rynku. We wrześniu uzyskaliśmy certyfikaty na kolejne modele tabletów do 
sprzedaży na rynku ukraińskim. Wraz z naszym ukraińskim dystrybutorem uczestniczyliśmy 
w imprezie w Kijowie, na której odbyła się prezentacja produktowa MODECOM. Nasz 
partner MODECOM Middle East dokonał kolejnych zakupów – tablety, torby, myszki, 
słuchawki. Nawiązaliśmy współpracę z nowo pozyskanym kontrahentem z Albanii. 

 
W III kwartale 2013 roku Spółka poszerzyła swoją ofertę handlową o dystrybucję 

nowych produktów. Na szczególną uwagę zasługują poniższe propozycje: 
Tablet MODECOM FreeTAB 1002 IPS X4 + BT KEYBOARD - tablet, który 
sprzedawany jest wraz z bezprzewodową klawiaturą Bluetooth® typu wyspowego 
umożliwiającą szybką zamianę tabletu w wielozadaniowy komputer przenośny. Tablet 
posiada m.in. najnowszej generacji, energooszczędny,4-rdzeniowy procesor ALLWinner 
A31S, ARM Cortex-A7 o częstotliwości taktowania 4x1,0 GHz oraz 1MB pamięci 
podręcznej, a także wbudowany dysk flash o pojemności 8 lub 16 GB. Ponadto tablet posiada 
akcelerator graficzny PowerVR SGX544MP2, który zapewnia 8 rdzeniowy procesor 
graficzny. 
Tablet MODECOM FreeTAB 2096+ HD X2 – tablet multimedialny wyposażony w 
wysokiej klasy 7” wyświetlacz o rozdzielczości 1024 x 600 pikseli oraz proporcji 16:9. 
Smukła, wykonana z najwyższej jakości tworzywa, obudowa kryje doskonałe komponenty 
technologiczne, taki jak: renomowany dwurdzeniowy procesor RockChip 3168,Cortex A9 2x 
Core 1.2 GHz, układ graficzny PowerVR SGX540 oraz 512MB pamięci operacyjne DDR3 
RAM. 
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Tablet MODECOM FreeTAB 2096+ - tablet posiada procesor RockChip 2926 ARM Cortex 
A9 taktującym z częstotliwością 1GHz oraz pamięć operacyjną DDR3 o pojemności 512 Mb, 
a także układ graficzny MALI-400  
Tablet MODECOM FreeTAB 1004 IPS X4 – firma Modecom jako pierwszy producent w 
Europie zastosowała w swoim urządzeniu czterordzeniowy procesor AllWinner A31 ARM 
Cortex-A7 o częstotliwości taktowania 4 x 1.0 GHz. Ponadto tablet posiada wbudowaną 
pamięć operacyjną typu DDR3 o pojemności 2 GB oraz 8 rdzeniowy układ graficzny 
PowerVR SGX MP2 8 x Core, a także wysokiej jakości panoramiczny wyświetlacz IPS 10.1" 
o rozdzielczości 1280 x 800. 
Tablet MODECOM FreeTAB 7003 HD+ X2 3G+ - tablet typu phablet łączące w sobie 
funkcje smartfonu, tabletu oraz w pełni funkcjonalnej nawigacji GPS. Tablet posiada 
dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2 x 1.2 GHz, układ graficzny Adreno 
203, 7” wyświetlacz o podwyższonej rozdzielczości HD+ 1024 x 600, wejście na dwie karty 
SIM (Dual Sim), moduły (GPS, Bluetooth®, Wi-Fi) dwie kamery wideo oraz 512MB pamięci 
RAM. 
Tablet MODECOM FreeTAB 8001 HD X2 - tablet multimedialny wyposażony w wysokiej 
klasy wyświetlacz o 8” przekątnej oraz proporcji 4:3. Smukła, wykonana z najwyższej jakości 
aluminium, obudowa kryje doskonałe komponenty technologiczne, takie jak: renomowany 
dwurdzeniowy procesor AllWinner A20 Dual Core o częstotliwości taktowania 2 x 1.0 GHz, 
układ graficzny MALI-400 MP2 oraz 1GB pamięci operacyjnej DDR3 RAM. 
Tablet MODECOM FreeTAB 8002 IPS X2 3G+ - tablet, wyposażony w ekran o przekątnej 
ekranu 8" oraz ultraszybki modem 3G oferujący prędkość transmisji danych do 7.2 Mbs. 
Dodatkowo tablet  napędzany jest 2-rdzeniowym procesorem Rockchip RK3066 Dual Core 
taktującym z częstotliwością 2 x 1.5 GHz oraz 1GB pamięci operacyjnej DDR3 RAM, a także 
procesor graficzny MALI 400, który jest w pełni kompatybilny ze standardem graficznym 
OpenGL ES 2.0S.  
Zasilacz do laptopów MODECOM ROYAL MC-U90SE - zasilacza do laptopów, który 
umożliwia zasilenie praktycznie każdego dostępnego na rynku komputera przenośnego, 
 którego zapotrzebowanie na moc nie przekracza 90W. Zasilacz charakteryzuje się ultracienką 
(18 mm wysokości) obudową oraz niską wagą. Dzięki temu zasilacz idealnie sprawdza się 
podczas transportu. Ponadto zasilacz posiada technologię automatycznego doboru 
prawidłowego napięcia do laptopa, dzięki której wystarczy tylko wpiąć odpowiednią dla 
danego modelu laptopa wtyczkę, a urządzenie automatycznie dopasuje wymagane napięcie.  

 
W omawianym okresie produkty marki MODECOM otrzymały następujące wyróżnienia 

oraz pozytywne recenzje: 
1. Tablet Modecom FreeTAB 1003 IPS otrzymał drugie miejsce w przeprowadzonym w 
teście tabletów przez czasopismo o tematyce komputerowej Komputer Świat, 
2. Tablet Modecom FreeTAB 1014 IPS X4+ - otrzymał pozytywną recenzję od jednego z 
największych serwisów o tematyce komputerowej PCLab.pl  
3. Tablety Modecom otrzymały wyróżnienie za najmniej awaryjne tablety - CRN (Computer 
Reseller News Polska – crn.pl) artykuł “Najmniej awaryjne tablety”. 
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9) Struktura akcjonariatu  
 

Struktura akcjonariatu Spółki MODECOM S.A. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 
na dzień 14 listopada 2013 roku, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 

 
 
Tabela 5 - Struktura akcjonariatu stan na dzień 14 listopada 2013 roku 
 

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów 
Udział 

w kapitale 
zakładowym 

Udział 
w ogólnej liczbie 

głosów 
Modecom Cyprus 
Ltd.  

A,B,C – 
uprzywilejowane 785 690 1 571 380 66,57% 70,54% 

Brielle Holdings Ltd.  A,C – 
uprzywilejowane 261 744 523 488 22,18% 23,50% 

Pozostałe  
D –

nieuprzywilejowan
e 

132 850 132 850 11,25% 5,96% 

Razem  1 180 284 2 227 718 100,00 % 100,00 % 

 
 
 
 

Struktura akcjonariatu na dzień 14 listopada 2013 r

785 690; 67%

261 744; 22%

132 850; 11%

Modecom Cyprus Ltd.  A,B,C – uprzywilejowane
Brielle Holdings Ltd.  A,C – uprzywilejowane
Pozostałe  D –nieuprzywilejowane
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10) Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Spółkę 
MODECOM SA w przeliczeniu na pełne etaty.  
 
Tabela 6 – Struktura zatrudnienia w Spółce MODECOM SA 
 

Stan na dzień 30-09-2012 30-09-2013 
Ilość osób 58 70 

 
 

11) Oświadczenie Zarządu Spółki MODECOM SA w sprawie rzetelności 
sprawozdania finansowego. 
 
 Zarząd Spółki MODECOM SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne 
dane finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości 
obowiązującymi Emitenta. Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Spółki MODECOM SA oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z 
działalności Spółki MODECOM SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta.  
 

 
 
 
 

Prezes Zarządu 
Waldemar Giersz 


