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1. Pismo Zarządu spółki Planet Soft S.A.  

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością prezentuję raport kwartalny obrazujący skrócone 

sprawozdanie finansowe Spółki Planet Soft S.A. za III kwartał 2013 roku. 

W tym okresie Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 269.063,52 

zł (63.145,62 EUR) oraz przyniosła zysk  EBITDA w wysokości 461.012,70 

zł (108.193,54 EUR). W III kwartale 2013 Spółki powiązana z Emitentem 

sprowadziły projekty oraz podjęły działania związane z zapewnieniem 

finansowania działalności w kolejnych kwartałach. Spółki powiązane 

pozyskały finansowanie od inwestorów na poziomie 950 tys. złotych 

(225,316.04 EUR) i starają się o kapitała dłużny na poziomie 1,9 miliona 

złotych (0,45 M EUR). Niemniej ważnym wydarzeniem było pozyskanie 

nowych dotacji na kwotę 450 tys. złotych (106,728.65 EUR) oraz rozpoczęcie projektów unijny, na których 

umowy zostały podpisane w poprzednich kwartałach. W związku z czym Spółka podjęła decyzje o nowej 

emisji akcji Serii C celem wsparcia płynnościowego projektów unijnych spółek powiązanych oraz 

przejęcia nowych podmiotów. Planowana wysokości kapitału z nowej emisji to około 3 milionów złotych 

(711,524.33 EUR). 

Zapraszamy do lektury niniejszego raportu. 

Z wyrazami szacunku  

Hubert Wochyński  

 

Prezes Zarządu Planet Soft S.A.  

 

 

 

   

 

 

 



 

Planet Soft S.A.z siedzibą we (53-149) Wrocławiu, Racławicka 15/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia - 
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000406990, NIP 8942967249, REGON 20895553. Kapitał zakładowy 300 000 zł wpłacony w całości. Hubert wochyński - Prezes zarządu 

Strona 4 z 29 

 

2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

emitenta  

Bilans Emitenta 

Wyszczególnienie 

Na dzień 

30.09.2013 

r. 

(w zł) 

Na dzień 

30.09.2012 

r. 

(w zł) 

A. Aktywa trwałe 1 565 293,94 32 265,52 

I. Wartości niematerialne i prawne 1 364 257,94 20 015,52 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 196 000,00 12 250,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 036,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 1 968 380,28 1 828 249,56 

I. Zapasy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 1 582 800,22 1 165 297,76 

III. Inwestycje krótkoterminowe 372 674,79 656 665,03 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 905,27 6 286,77 

AKTYWA RAZEM 3 533 674,22 1 860 515,08 

A. Kapitał (fundusz) własny 1 371 163,36 965 323,06 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300 000,00 300 000,00 

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 1 389 226,28 0,00 

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 0,00 604 899,35 

VIII. Zysk (strata) netto -318 062,92 60 423,71 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 0,00 0,00 
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ujemna) 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 162 510,86 895 192,02 

I. Rezerwy na zobowiązania 8 970,00 2 554,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 557 525,09 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 596 015,77 892 638,02 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

PASYWA RAZEM 3 533 674,22 1 860 515,08 

Źródło: Emitent 

 

Wyszczególnienie 

Na dzień 

30.09.2013 

r. 

(w EUR) 

Na dzień 

30.09.2012 r. 

(w EUR) 

A. Aktywa trwałe 371 257,04 

 

7 652,75 

 

I. Wartości niematerialne i prawne 323 575,24 

 

4 747,29 

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 46 487,36 

 

2 905,46 

 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 194,44 

 

0,00 

B. Aktywaobrotowe 466 861,22 

 

433 624,96 

 

I. Zapasy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 375 409,19 

 

276 385,79 

 

III. Inwestycje krótkoterminowe 88 391,16 155 748,07 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 060,88 1 491,10 

AKTYWA RAZEM 838 118,26 441 277,70 

A. Kapitał (fundusz) własny 325 213,07 228 955,70 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 71 154,12 71 154,12 
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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 329 497,24 0,00 

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 0,00 143 470,27 

VIII. Zysk (strata) netto -75 438,29 14 331,32 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 

0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 512 905,19 212 322,00 

I. Rezerwy na zobowiązania 2 127,51 605,76 

II. Zobowiązania długoterminowe 132 234,02 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 378 543,66 211 716,24 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

PASYWA RAZEM 838 118,26 441 277,71 
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Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy) 

Wyszczególnienie 

Za okres  

od 

01.07.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w zł) 

Za okres 

od 

01.07.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w zł) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w zł) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w zł) 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi, w tym: 

1 939 673,10 1 093 159,86 3 949 673,10 3 600 000,04 

I. Przychody ze sprzedaży 

produktów (zwiększenie – 

wartość dodatnia, zmniejszenie – 

wartość ujemna) 

1 939 673,10 1 093 159,86 3 949 673,10 3 598 659,39 

II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów 

na własne potrzeby jednostki 

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

IV. Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów 

0,00 0,00 0,00 1 340,65 

B. Koszty działalności operacyjnej 1 609 017,25 771 688,68 4 221 209,65 3 522 398,62 

I. Amortyzacja 158 752,02 5 229,16 476 256,24 16 285,97 

II. Zużycie materiałów i energii 9 216,22 -1 981,58 25 546,04 34 219,89 

III. Usługi obce 1 347 266,11 679 143,88 3 498 277,46 3 216 553,74 

IV. Podatki I opłaty 4 512,37 0,00 12 656,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 184 392,69 77 217,43 184 392,69 214 588,07 

VI. Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 

-99 935,74 7 219,93 18 390,20 27 306,84 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 813,58 4 859,86 5 691,02 12 103,46 

VIII. Wartość sprzedanych 

towarów  

i materiałów 

0,00 0,00 0,00 1 340,65 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-

B) 

330 655,85 321 471,18 -271 536,55 77 601,42 

D. Pozostałe przychody 

operacyjne 

-28 289,54 97 183,34 1,17 96 924,81 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 

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

II. Dotacje 0,00 83 864,37 0,00 83 864,37 
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III. Inne przychody operacyjne -28 289,54 13 318,97 1,17 13 060,44 

E. Pozostałe koszty operacyjne 105,63 100 688,12 106,13 122 540,80 

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 105,63 100 688,12 106,13 122 540,80 

F. Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej (C+D-E) 

302 260,68 317 966,40 -271 641,51 51 985,43 

G. Przychody finansowe 0,00 41 600,00 0,00 41 645,87 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Odsetki 0,00 41 600,00 0,00 41 645,87 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości 

inwestycji 

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

V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 33 197,16 7 533,62 46 421,41 15 353,59 

I. Odsetki 15 043,39 7 533,62 28 267,64 15 353,59 

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 18 153,77 0,00 18 153,77 0,00 

I. Zysk (strata) z działalności 

gospodarczej (F+G-H) 

269 063,52 352 032,78 -318 062,92 78 277,71 

J. Wyniki zdarzeń 

nadzwyczajnych  

(J.I-J.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 (I-J) 269 063,52 352 032,78 -318 062,92 78 277,71 

L. Podatek dochodowy 0,00 17 854,00 0,00 17 854,00 

M. Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenia zysku (zwiększenia 

straty) 

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

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 269 063,52 334 178,78 -318 062,92 60 423,71 

Źródło: Emitent 
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Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy) 

Wyszczególnienie 

Za okres  

od 

01.07.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w EUR) 

Za okres 

od 

01.07.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w EUR) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w EUR) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w EUR) 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi, w tym: 

460 052,44 259 276,09 936 785,04 853 849,45 

I. Przychody ze sprzedaży 

produktów (zwiększenie – 

wartość dodatnia, zmniejszenie – 

wartość ujemna) 

460 052,44 259 276,09 936 785,04 853 531,47 

II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0 

III. Koszt wytworzenia produktów 

na własne potrzeby jednostki 

0 0 0 0 

IV. Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów 

0 0 0 317,98 

B. Koszty działalności operacyjnej 381 627,35 183 029,43 1001 188,19 835 443,91 

I. Amortyzacja 37 652,87 1240,25 112 958,65 3 862,71 

II. Zużycie materiałów i energii 2 185,91 -469,99 6 059,02 8 116,29 

III. Usługi obce 319 545,11 161 079,62 829 722,85 762 903,50 

IV. Podatki I opłaty 1 070,25 0 3 001,76 0 

V. Wynagrodzenia 43 734,33 18 314,46 43 734,33 50 896,08 

VI. Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 

-23 702,80 1 712,43 4 361,79 6 476,65 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 141,69 1 152,66 1 349,80 2 870,70 

VIII. Wartość sprzedanych 

towarów  

i materiałów 

0 0 0 317,98 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- 78 425,09 76 246,66 -64 403,15 18 405,54 
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B) 

D. Pozostałe przychody 

operacyjne 

-6 709,72 23 049,98 0,28 22 988,67 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 

0 0 0 0 

II. Dotacje 0 19 890,98 0 19 890,98 

III. Inne przychody operacyjne -6 709,72 3 158,99 0,28 3 097,68 

E. Pozostałe koszty operacyjne 25,05 23 881,25 25,17 29 064,28 

I. Strata ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 

0 0 0 0 

II. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 

0 0 0 0 

III. Inne koszty operacyjne 25,05 23 881,25 25,17 29 064,28 

F. Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej (C+D-E) 

71 690,31 75 415,40 -64 428,04 12 329,93 

G. Przychody finansowe 0 9 866,70 0 9 877,58 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 

II. Odsetki 0 9 866,70 0 9 877,58 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 

IV. Aktualizacja wartości 

inwestycji 

0 0 0 0 

V. Inne 0 0 0 0 

H. Koszty finansowe 7 873,72 1 786,83 11 010,25 3 641,57 

I. Odsetki 3 568,00 1 786,83 6 704,53 3 641,57 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 

III. Aktualizacja wartości 

inwestycji 

0 0 0 0 

IV. Inne 4 305,72 0 4 305,72 0 

I. Zysk (strata) z działalności 

gospodarczej (F+G-H) 

63 816,59 83 495,28 -75 438,29 18 565,94 
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J. Wyniki zdarzeń 

nadzwyczajnych  

(J.I-J.II) 

0 0 0 0 

I. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 

II. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 

K. Zysk (strata) brutto (I-J) 63 816,59 83 495,28 -75 438,29 18 565,94 

L. Podatek dochodowy 0 4 234,62 0 4 234,62 

M. Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenia zysku (zwiększenia 

straty) 

0 0 0 0 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 63816,59 79260,66 -75438,29 14331,32 

Źródło: Emitent 

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia) 

Wyszczególnienie 

Za okres  

od 

01.07.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w zł) 

Za okres 

od 

01.07.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w zł) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w zł) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w zł) 

A. Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej 

 

I. Zysk (strata) netto 269 063,52 334 178,78 -318 062,92 60 423,71 

II. Korekty razem 632 452,00 -325 782,49 1 659 420,22 -80 046,52 

III. Przepływy pieniężne netto  

z działalności operacyjnej (I+/-II) 

901 515,52 8 396,29 1 341 357,30 -19 622,81 

B. Przepływy środków pieniężnych z 

działalności inwestycyjnej 

 

I. Wpływy 0,00 376 234,46 0,00 1 128 703,37 

II. Wydatki 655 000,00 353 587,51 874 000,00 1 060 762,54 

III. Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej (I-II) 

-655 000,00 22 646,94 -874 000,00 67 940,83 

C. Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej 
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I. Wpływy 299 286,69 0,00 694 383,87 0,00 

II. Wydatki 243 971,03 0,00 944 878,36 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto  

z działalności finansowej (I-II) 

55 315,66 0,00 -250 494,49 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem 

(A.III+/-B.III+/-C.III) 

301 831,18 31 043,23 216 862,81 48 318,02 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych 

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

F. Środki pieniężne na początek 

okresu 

70 843,61 165 621,80 155 811,98 148 347,01 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 

(F+/-D) 

372 674,79 196 665,03 372 674,79 196 665,03 

Źródło: Emitent 

 

Wyszczególnienie 

Za okres  

od 

01.07.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w EUR) 

Za okres 

od 

01.07.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w EUR) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w EUR) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w EUR) 

A. Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej 

 

I. Zysk (strata) netto 63816,59 79260,66 -75438,29 14331,32 

II. Korekty razem 150005,22 -77269,22 393581,95 -18985,46 

III. Przepływy pieniężne netto  

z działalności operacyjnej (I+/-II) 

213821,81 1991,44 318143,66 -4654,14 

B. Przepływy środków pieniężnych z 

działalności inwestycyjnej 

 

I. Wpływy 0 89235,44 0 267706,32 

II. Wydatki 155353,16 83864,03 207295,67 251592,08 

III. Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej (I-II) 

-155353,16 5371,41 -207295,67 16114,23 

C. Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej 

 

I. Wpływy 70984,94 0 164694,24 0 
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II. Wydatki 57865,15 0 224106,63 0 

III. Przepływy pieniężne netto  

z działalności finansowej (I-II) 

13119,79 0 -59412,38 0 

D. Przepływy pieniężne netto razem 

(A.III+/-B.III+/-C.III) 

71588,44 7362,84569 51435,61 11460,09 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych 

0 0 0 0 

F. Środki pieniężne na początek 

okresu 

16802,71 39282,24 36955,55 35185,00 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 

(F+/-D) 

88391,16 46645,09 88391,16 46645,09 

Źródło: Emitent 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  

od 

01.07.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w zł) 

Za okres 

od 

01.07.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w zł) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w zł) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w zł) 

Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO) 

1 203 099,84 634 766,48 1 689 226,28 904 899,35 

Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO), po 

korektach 

1 203 099,84 634 766,48 1 689 226,28 904 899,35 

Kapitał (fundusz) własny na koniec 

okresu (BZ) 

1 371 163,36 965 323,06 1 371 163,36 965 323,06 

Kapitał (fundusz) własny, po 

uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 

1 371 163,36 965 323,06 1 371 163,36 965 323,06 

Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO) 

1 203 099,84 634 766,48 1 689 226,28 904 899,35 

Źródło: Emitent 
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Wyszczególnienie 

Za okres  

od 

01.07.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w EUR) 

Za okres 

od 

01.07.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w EUR) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2013r. 

do 

30.09.2013r. 

(w EUR) 

Narastająco  

za okres 

od 

01.01.2012r. 

do 

30.09.2012r. 

(w EUR) 

Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO) 

285 351,70 150 554,17 400 651,36 214 624,39 

Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO), po 

korektach 

285 351,70 150 554,17 400 651,36 214 624,39 

Kapitał (fundusz) własny na 

koniec okresu (BZ) 

325 213,07 228 955,71 325 213,07 228 955,71 

Kapitał (fundusz) własny, po 

uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 

325 213,07 228 955,71 325 213,07 228 955,71 

Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO) 

285 351,70 150 554,17 400 651,36 214 624,39 

Źródło: Emitent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planet Soft S.A.z siedzibą we (53-149) Wrocławiu, Racławicka 15/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia - 
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000406990, NIP 8942967249, REGON 20895553. Kapitał zakładowy 300 000 zł wpłacony w całości. Hubert wochyński - Prezes zarządu 

Strona 15 z 29 

 

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w 

tym informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) 

rachunkowości 

Przy sporządzaniu niniejszego raportu kwartalnego przyjęto następuje regulacje prawne: 

 Załącznik nr 3 Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 

czerwca 2013 r.); 

 Ustawa o rachunkowości; 

 Krajowe Standardy Rachunkowości; 

 Zasady (polityki) rachunkowości Spółki. 

Poniżej wskazano przyjęte i obowiązujące zasady (polityki) rachunkowości Spółki. 

 

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej: 

 wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, 

stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, 

 rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu, 

 w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, 

 na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez 

NBP na ten dzień, 

 ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie: 

o dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych, 

o ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych. 

Do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny (jako kurs faktycznie 

zastosowany). Kurs historyczny jest to kurs, po którym dokonano wyceny waluty w dniu jej wpływu na 

rachunek walutowy. Dokonując wyceny rozchodu walut z rachunku walutowego według kursu 

historycznego Spółka stosuje metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. 

Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury. 
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Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez 

potwierdzenie sald z bankiem. 

Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana 

poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami. 

 

Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są 

według wartości podlegającej zapłacie. 

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego 

kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej. 

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 po 

obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego. 

Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na: 

 należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności 

nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub 

sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, 

 należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli 

majątek dłużnika  nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w 

wysokości 100% należności, 

 należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do 

postępowania sądowego w wysokości 100% należności, 

 należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 

100% należności. 
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Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z 

kontrahentami. 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy 

zastosowaniu metody liniowej.  

Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy potwierdzoną postanowieniem 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o 

wartości do 3 500 zł, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje 

bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej. 

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych 

ewidencyjnych z dokumentacją. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, 

do których zalicza się składniki mienia, przy czym środki trwałe o wartości do 3 500, traktowane jako 

niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów 

z pominięciem ewidencji bilansowej, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków 

trwałych są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.  

Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.  

Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość 

nabycia tych składników majątku. 

Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury. 
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Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne 

okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż 

zobowiązania na nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi 

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych 

ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się 

przede wszystkim: zapłacone odsetki od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na 

ubezpieczenia majątkowe, czynsze.  

Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych 

okresów są rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie 

dokonuje się ich comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch 

wartości: 1-2% sumy bilansowej lub 05-1% przychodów ze sprzedaży.  

Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres 

sprawozdawczy: 

 ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących 

zobowiązania, 

 prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie 

jest jeszcze znana. 

Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi 

zmniejszają bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich 

ustalenia.  

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych 

na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością 

przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania 

zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.  

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie 

będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich 

wartości. 
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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 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. 

Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 

podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych 

ewidencyjnych z dokumentacją. 

 

Kapitały własne 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na 

poczet kapitału. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału 

zapasowego zalicza sięrównież nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości 

nominalnej po potrąceniu kosztów emisji.  

Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z 

dokumentacją. 

 

 

Rezerwy 

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 z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
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Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 

dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic 

przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w 

przyszłości. 

Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 

podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z 

dokumentacją. 

 

Przychody ze sprzedaży 

Przychodem z tytułu świadczenia usług finansowych jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z 

podstawową działalnością Spółki.   

 

Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są 

to poniesione koszty operacji finansowych.  

Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji 

do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 

 

 

Zyski i straty nadzwyczajne 

Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do 

przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 
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Podatek dochodowy 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o 

zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie 

stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodów. 

 

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności 

operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe 

obciążenia wyniku.  
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4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń 

Emitenta, w okresie którego dotyczy raport, wraz z opisem 

najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o 

nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 

W okresie objętym raportem Emitent podjął działania w finansowania projektów grupy ich rozwój oraz 

opracowania strategii Emitenta na kolejne lata.  

Trzeci kwartał  2013 roku przyniósł wzrost przychodów z porównywalnym okresem roku poprzedniego 

o 56,35% do 1 939 673,10 zł (460 052,44 EUR). Przychody narastająco od początku roku w 

porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku wzrosły o 9,71% do 3.949.673,10 zł (936 785,04 

EUR) . Przychód podobnie jak w poprzednim kwartale pochodzi od klientów krajowych.  Spółka za 

trzeci kwartał 2013 roku odnotowała stratę w wysokości 318.062,92 zł (75.438,29 EUR) , przy zysku 

EBITDA na poziomie 204.614,73 zł (48.530,61 EUR). Wysokość straty netto w znaczącej części wynika z 

kosztów amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, które narastająco w 2013 r. wyniosły 

476.256,24 zł (111.771,00 EUR) . Strata operacyjna jest charakterystyczna dla Emitenta w pierwszym 

kwartale roku obrotowego - w pierwszym kwartale 2013 r. jest proporcjonalnie większa w stosunku do 

wyniku za pierwszy kwartał 2012 r. 

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 III kwartał 2013 r. zawierają 

przychody ze sprzedaży produktów własnych 

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

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

prowadzi rozmowy z firmami telekomunikacyjnymi z Italii w zakresie komercjalizacji posiadane 

technologii. Emitent nie wyklucza sprzedaży licencji posiadanej technologii jak i zawiązania podmiotu 

typu join-venture w oparciu o posiadaną technologie.  

W zakresie produktu Aplicon, Emitent prowadzi działania promocyjne i komercjalizacyjne platformy 

Aplicon.pl. Emitent 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). 
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W zakresie projektu PoqAd, realizowanego przez PoqAd Sp. z o.o., Spółka w dniu 1 sierpnia 2013 roku 

rozpoczęła realizacje projektu systemu służącego do samodzielnego projektowania i zarządzania 

zawartością aplikacji mobilnej na systemy Android, iOS oraz Windows Phone za pośrednictwem 

przeglądarki internetowej. System PoqAd opiera się na gotowych modułach funkcjonalnych. Klient za 

pomocą graficznego interfejsu użytkownika w aplikacji webowej może zdecydować, które moduły 

będą znajdowały się w jego aplikacji, a także zdefiniować treść i zawartość poszczególnych modułów 

(RB EBI nr 10/2013).Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Kwota dofinansowania to 436.800,00 zł(103, 

597.95 EUR) natomiast całkowita wartość projektu wynosi 624.000,00 zł(147,997,06 EUR). Planowane 

zakończenie projektu to styczeń 2015. 

W zakresie projektu Zegarka Boddie, realizowanego przez Rearden Technology S.A. Spółka w III 

kwartale 2013 roku rozpoczęła działania zmierzające do pozyskania finansowania na rozpoczęcie 

produkcji Innowacyjnego Zegarka Boddie. Wcześniejsze założenia biznes planu dotyczące 

finansowania produkcji Boddie, opierały się na kampanii finansowania społecznościowego. W świetle 

faktu, iż kampanie przeprowadzona w II kwartale 2013 roku się nie udała – Spółka pozyskała znacząco 

za małą kwotę – Spółka podjęła inne działania w tym zakresie.  W dniu 12 sierpnia 2013 roku podpisała 

umowę inwestycyjną (RB EBI 33/2013), według której inwestor dokona inwestycji w Rearden 

Technology S.A. w wysokości 250.000,00 zł (58.671,63 EUR). Warunkiem dokonania inwestycji jest 

uzyskanie przez Rearden Technology S.A. pożyczki w wysokości 500.000,00 zł (117.343,35 EUR) w 

ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji prowadzonego przez Polską Agencje Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  Wniosek Rearden Technology S.A. o ww. pożyczkę został złożony 20 sierpnia 2013 

roku (RB EBI nr36/2013). Ponadto Spółka uzyskał rekomendację do dofinansowania projektu “Zakup i 

wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansa na dynamiczny rozwój firmy Rearden Technology S.A.”, 

złożonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie 

wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Ostateczna informacja o przyznaniu dofinansowania 

zostanie ogłoszona na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwota 

dofinansowania to 448.000,00 zł (106,254.30 EUR), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 

640.000,00 zł (1511,791.86 EUR) netto. (RB EBI nr 34/2013). 

 

Projekt QR Shoper realizowany przez Value Lab Sp. z o.o. to rozwiązanie mobilne dla sklepów i 

działów marketingu, platforma internetowa za pomocą której przedsiębiorstwa mogą dotrzeć do 

końcowych klientów i przedstawić swoją pełną ofertę produktową - wykorzystując generowane przez 
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system informatyczny kody QR.QR Shoper to nowoczesne narzędzie marketingu i  innowacyjny kanał 

promocji  i sprzedaży.  

Platforma QR Shoper składa się z aplikacji mobilnej oraz internetowego systemu dostępnego przez 

przeglądarkę WWW. Aplikacja mobilna służy jako skaner dowolnych kodów QR, które identyfikują 

oferowany produkt. Dzięki kodom aplikacją wyświetla na ekranie telefonu dodatkowe informacje na 

temat produktu w formie: grafiki, filmu, animacji, obiektu 3D lub linku. Aplikacja może również służyć 

jako wirtualny sklep. Jest wyposażona w moduł płatności.  Aktualny termin zakończenia projektu to 

przełom II i II kw. 2014 r. 

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 III kwartale 2013 roku 

Cloud Storage sp. z o.o. wciąż nie prowadziła działalności. Emitent podjął kroki zmierzające do 

wycofania się z tego projektu.  

W związku z planowanym rozwojem działalności związanym z opracowywaniem nowych produktów, 

technologii i ich komercjalizacją oraz powiększeniem liczby projektów, w które będzie zaangażowany 

Emitent. Zarząd Spółki Emitenta podjął działania zmierzające do reorganizacji oraz określenia celów tej 

działalności wraz z poszukiwaniem dodatkowych źródłem przychodów opartych na tym modelu 

działalności. W związku z tym Spółka planuje opublikować nowe cele związane ze strategią Spółki na 

lata 2014-2016.   
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5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych 

prognoz wyników na dany rok w świetle wyników 

zaprezentowanych w danym raporcie kwartalny. 

 

Zarząd Planet Soft S.A., biorąc pod uwagę wyniki trzeciego kwartału 2013 roku oraz aktualną sytuację 

Emitenta, zmienia prognozy wyników finansowych na rok 2013, które zostały opublikowane w 

Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 19 lipca 2012 r. 

Biorąc pod uwagę aktualne założenia do prognoz opublikowanych 19 lipca 2012 r. tj.  

 prognozowany przez Emitenta wzrost przychodów ze sprzedaży wynika z planowanej budowy 

sieci dystrybucji, która będzie zlokalizowana w 7 miastach Polski oraz organizacji zespołu 

sprzedażowego w ramach tworzonej sieci, 

 prognoza zakłada sprzedaż usług (STOREQ i APLICON) do 1.000 klientów z sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw w 2013 r., 

 prognoza zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży w 2012 r. o ok. 2% r/r, a w 2013 r. o ok. 

40% r/r, 

 prognoza zakłada wzrost zysku netto w 2012 r. o ok. 46% r/r, a w 2013 r. o ok. 68% r/r, 

 prognoza nie zakłada pozyskania przez Emitenta środków unijnych, o które Spółka aplikuje 

bądź zamierza aplikować, 

 prognoza zakłada dalsze świadczenie usług outsourcingu informatycznego. 

Zarząd Planet Soft S.A. spółki zauważa, iż w związku z następującymi faktami:  

 zmiany modelu biznesowego produktu APLICON ( informacja podana w raporcie kwartalnym z 

dnia 12 sierpnia 2013); 

 nie zrealizowania założonych wielkości sprzedaży produktów STOREQ i APLICON ; 

 znaczący wzrost przychodów w 2012 i 2013 pochodzących z outsourcingu ( raport roczny z 

dnia 24 maja 2013 r., raport kwartalny z dnia 12 sierpnia 2013); 

 prowadzenie zmian organizacyjnych mających na celu realizację strategii rozwoju Grupy 

Kapitałowej oraz realizację strategii produktowej, tj. opracowywanie nowych produktów lub 

technologii ich komercjalizacja w oparciu przyjęte i znane metodologie w tym zakresie; 

 pozyskanie przez Spółkę dotacji związanej dalszym rozwojem platformy APLICON (EBI nr 

9/2013) na projekt o wartości 553.650,00 zł (129.934,29 EUR)  brutto oraz fakt jego rozpoczęcia 

z dniem 1 sierpnia 2013. Wydatki związane z tym projektem do końca 2013 roku są szacowane 

na około 200.000,00 zł (46.937,34 EUR); 
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 wysoka amortyzacja wynikająca z zakupionej w 2012 roku innowacyjnej technologii w 

wysokości około 150.000,00 zł (35.203,00 EUR) kwartalnie; 

Przyjęte prognozy opublikowane 19 lipca 2012 r. należy zmienić w sposób odzwierciedlający powyższe 

fakty. 

6. Opis stanu realizacji działań inwestycji Emitenta oraz 

Harmonogramu ich realizacji 

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o 

których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 

7. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w 

obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione 

na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – 

informacje na temat tej aktywności. 

W trzecim kwartale 2013 Emitent podjął działania następujące działania związane z rozwiązaniami 

innowacyjnymi mającymi wpływ na Spółkę: 

- Rozpoczęcie rozwoju platformy Aplicon w oparciu  o realizowany projekt 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). 

- Zawiązanie Spółki Payowa Sp. z o.o. oraz rozpoczęcie projektu związanego z uruchomieniem 

innowacyjnych płatności.  Przedmiotem działalności Spółki będzie innowacyjna usługa dokonywania 

płatności elektronicznych w sklepach internetowych oraz za pomocą telefonów komórkowych. Celem 

projektu jest popularyzacja nowego sposobu płatności wśród konsumentów oraz pozyskanie jak 

największej ilości sklepów internetowych oraz tradycyjnych punktów sprzedaży (RB EBI Nr 30/2013). 

Emitent w związku z tym projektem pozyskał inwestora zewnętrznego i w dniu 12.08.2013 podpisał 

umowę inwestycyjną, która gwarantuje Spółce w kolejnych kwartałach sumaryczne wejście inwestora z 

kapitałem 700.000,00 (164.280,68 EUR) (RB EBI nr 32/2013).Środku inwestora zostaną przeznaczone na 

realizacje projektu wprowadzenia na rynek usługi płatniczej Payowa. Emitent nie wyklucza w kolejnych 

miesiącach aneksowania ww. umowy w celu zwiększenia kwoty i zmiany harmonogramu obejmowania 

udziałów przez inwestora w taki sposób, aby udziały zostały objęte jeszcze w I kw. 2014.  
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- W IV kwartale 2013, Emitent planuje dołączyć do grupy kapitałowej kolejny podmiot o zajmującym 

się przygotowanie e-usługi będącej zaawansowanym narzędziem do inteligentnego przetwarzania i 

katalogowania digitalizowanych dokumentów. Emitent w drugim kwartale 2013 podpisał umowę 

przedwstępną zakupu tego przedsiębiorstwa (RB EBI 23/2013).  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.). 
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8. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazanie jednostek 

podlegających konsolidacji. 

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 p 

owiązanych z Emitentem wchodziły następujące podmioty: 

 Rearden Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent posiada 45.3% 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). 

 PAYOWA Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu (Emitent na ten moment posiada 100% w 

kapitale zakładowym). 

9. 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.  W przypadku podmiotu PAYOWA Sp. z o.o. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale 

zakładowych jednak na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości konsolidacją nie zostało 

objęte sprawozdanie finansowe PAYOWA sp. z o.o. z uwagi na fakt braku rozpoczęcia działalności do 

końca III kwartału 2013 r. oraz nieistotności danych tej jednostki dla realizacji obowiązku określonego 

w art. 4. ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Emitent spodziewa się, iż w na przełomie IV kw. 2013 i I kw. 

2014 Spółka rozpocznie działalność, a jej dane staną się istotne.  W tym zakresie Emitent planuje 

rozpocząć publikacje skonsolidowanych sprawozdań finansowanych w kolejnym raporcie po 

rozpoczęciu przez PAYOWA Sp. z o.o. działalności. 
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10. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w 

głosach na walnym zgromadzeniu. 

Źródło: Emitent 

11. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, 

w przeliczeniu na pełne etaty. 

Na dzień sporządzenie niniejszego raportu kwartalnego Emitent zatrudniał 6 osób na umowę o pracę 

oraz nawiązywał współpracę w oparciu o umowy cywilnoprawne z 8 osobami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 

Udział 

w ogólnej 

liczbie głosów 

Conspole 

Holdings Limited  

2.484.000  82,80%  4.484.000  89,68%  

Pozostali  516.000  17,20%  516.000  10,32%  

Suma  3.000.000  100,00%  5.000.000  100,00%  


