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I. Informacje Ogólne: 

 

Dane podstawowe Spółki: 

 

Firma Spółki:    01CYBERATON Spółka Akcyjna 

Siedziba:    Milanówek 

Adres:     ul. Brzozowa 1 

     Milanówek 05-822 

 

Telefon:    +48 22 758 30 03 

Faks:     +48 22 758 30 03 

Adres poczty elektronicznej:  01c@01c.eu  

Adres strony internetowej:  www.01cyberaton.eu  

 

Forma prawna :   Spółka Akcyjna 

NIP:     525-24-12-727 

REGON:    141220241 

KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000293918 

Kapitał zakładowy:   35 866 608zł, w całości opłacony 

 

Zarząd Spółki: 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu 01CYBERATON S.A. wchodzą: 
 

Piotr Tomaszewski- Prezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza Spółki: 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A., 
wchodzą: 
 

Sylwester Foltyn- Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Anastazja Maria Skopowska  

Marek Jacek Dmochowski 

Marzenna Maria Miłek 

  Janusz Łada 
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II. Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki podejmowanej w obszarze 

rozwoju prowadzonej działalności: 

 

Dnia 17. grudnia 2013 r., Spółka informowała, iż z uwagi na zakończenie procesu 

restrukturyzacji oraz dalsze plany i kierunki działania, odwołany został z funkcji Wiceprezesa 

Zarządu obywatel Indii Pan Manohar Lal Biharilal Mathur. Jednocześnie podano do 

wiadomości, iż nowy Członek Zarządu odpowiadający swoimi kompetencjami przestrzeni 

rozwoju Spółki zostanie wyłoniony w drodze składania indywidualnych ofert bądź konkursu 

w roku 2014 r. 

Proces wzmocnienia kompetencji Zarządu w kluczowych dziedzinach działalności Spółki 

stanowi jeden z podstawowych elementów rozwoju 01CYBERATON S.A. 

 

Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informował o planowanym zakończeniu w IV kwartale 

2013 roku negocjacji w sprawie zakupu linii do wytwarzania energii elektrycznej o mocy 

docelowej 2 MW zainstalowanej na terenie Zakładów Drzewnych POLDAN w Sławsku. 

Obecnie linia jest w stanie generować moc 0,55 MW.  

Mimo złożonego procesu negocjacyjnego, w okresie podlegającym sprawozdaniu, 

doprowadzono do ustalenia warunków transakcji. Realizacja wiążących umów nastąpi po ich 

zawarciu- jednakże Emitent uzależnia fakt przejęcia linii na własność od wyników analizy 

rentowności przedsięwzięcia w świetle obowiązujących taryf za energię elektryczną. Spółka 

w dalszym ciągu prowadzi działania o charakterze rozwojowym ściśle je uzależniając od 

efektu ekonomicznego. 

 

Dnia 17. grudnia 2013 r. dokonano przeniesienia na rzecz Emitenta prawa użytkowania 

wieczystego gruntu o łącznym obszarze 10.593 m2 oraz posadowionego na tym terenie 

budynku- stanowiącego odrębną nieruchomość - halę przemysłową o powierzchni 5.000 m2.  

 

 

III. Znaczące umowy: 
 

III kwartał roku 2013. był kluczowym ze względu na określenie grupy partnerów, zarówno 

krajowych jak i zagranicznych, z którymi Emitent podjął negocjacje mające na celu 

zawiązanie współpracy.  

W Raporcie za II kwartał 2013r. Zarząd informował, iż zgodnie ze strategią rozwoju 

01CYBERATON S.A. oparł dalszy rozwój o cztery filary działalności: 

 

1. handel, 

2. dystrybucję innowacyjnych technologii i działalność brokera patentowego, 

3. produkcję energii elektrycznej, 

4. doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. 

 

W okresie podlegającym sprawozdaniu Emitent zawarł trzy znaczące umowy: 

 

1) Dnia 27. listopada 2013r. 01CYBERATON S.A. zawarł umowę wyłącznego 

przedstawicielstwa handlowego dla Metali Ziem Rzadkich ze światowym dostawcą - 

mailto:prezes@01c.eu


 

 

 

 

 

————————————————————————          ———————— 
Biuro Zarządu Spółki  tel.: +48 22 758 30 03   01CYBERATON S.A.       www.01cyberaton.eu 

ul. Brzozowa 1,   tel./fax: +48 22 758 30 03 jest Spółką notowaną na NewConnect 

05-822 Milanówek  email: prezes@01c.eu 

Porsche Advanced Materials Co, Ltd. z siedzibą na Tajwanie, Spółką zależną od XI \' AN 

Xijun New Materials Co , Ltd. z siedzibą w Chinach. 

Na mocy umowy Spółka 01CYBERATON S.A. stała się wyłącznym przedstawicielem 

handlowym na obszarze Europy Środkowowschodniej, tj.: Polski, Czech, Słowacji, 

Węgier, Ukrainy, Białorusi, pozostałych państw nadbałtyckich oraz na Bałkanach. 

Emitent posiadł również prawa reprezentacji handlowej do zawierania transakcji w 

pozostałych krajach z wyłączeniem terytorium Chin. 

Zgodnie z opublikowanym komunikatem zawarta umowa obejmuje prawa do sprzedaży 

wszystkich 17. znanych pierwiastków Metali Ziem Rzadkich, dzięki czemu 

CYBERATON S.A posiada pełen ich asortyment: Cer, Dysproz, Erb, Europ, Gadolin, 

Holm, Lantan, Lutet, Neodym, Prazeodym, Promet, Samar, Skand, Terb, Tul, Iterb, Itr i 

jest w stanie zrealizować każde zamówienie. 

 

2) Dnia 04. grudnia 2013r. weszła w życie międzynarodowa umowa kluczowego znaczenia 

dla Emitenta zawarta z International Foreign Exchange- jedną z wiodących firm 

konsultingowych w Europie, specjalizującą się w transakcjach walutowych. 

 

Ze względu na planowane obroty Metalami Ziem Rzadkich 01CYBERATON S.A. uzyskał 

warunki preferencyjne. 

Na mocy umowy Firma zajmuje się również pozyskiwaniem klienta dla International 

Foreign Exchange prezentując korporacjom oraz klientom strategicznym bezpośredni 

dostęp do hurtowych kursów walut. 

 

Powyższe kontrakty stanowią część prac w obszarze działalności, którą realizuje Zarząd 

Spółki. W nadchodzących okresach podlegających sprawozdaniom, Emitent będzie 

informował o uzyskanych efektach w kluczowych obszarach działalności. 

 

3) Dnia 17. grudnia 2013 r. dokonano przeniesienia na rzecz Emitenta prawa użytkowania 

wieczystego gruntu o łącznym obszarze 10.593 m2 oraz posadowionego na tym terenie 

budynku- stanowiącego odrębną nieruchomość - halę przemysłową o powierzchni 5.000 

m2. Transakcja została całkowicie sfinansowana ze środków własnych Spółki. Emitent w 

IV kwartale 2013 roku w wyniku realizacji umowy inwestycyjnej- wniesienia aportu 

otrzymał składnik przedsiębiorstwa Skopowski Spółka Komandytowa – w likwidacji, w 

postaci 4% udziału w spółce Reeco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa. W wyniku uzyskania zgody wszystkich wspólników firmy Reeco, 

01CYBERATON S.A. w dniu 17. grudnia ’13 wystąpił ze Spółki Reeco Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wycofując pierwotny wkład 

własny przedsiębiorstwa Skopowski w postaci Użytkowania Wieczystego gruntu 

zabudowanego halą przemysłową opisaną jw. Nabyty obiekt znajduje się w Milanówku 

przy ul. Brzozowej 1.  

Wartość wycofanego udziału była określona na kwotę 990 000zł (słownie: dziewięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd Spółki zamierza zaktualizować wycenę 

pozyskanej nieruchomości, która obecnie posiada ważne pozwolenie na budowę osiedla- 

czterech budynków wielorodzinnych o powierzchni mieszkalnej przekraczającej 

9000.00m2 
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W kolejnych okresach sprawozdawczych- Spółka będzie informować o przeznaczeniu oraz 

wykorzystaniu gruntu i nieruchomości. 

 

 

IV. Dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat za IV kwartał 2013r.: 

 

 

narastająco narastająco 

 
III kwartał 2012 IV kwartał 2012 III kwartał 2013 IV kwartał 2013 

Kapitał(fundusz)własny 32739604,32 32929507,86 32966663,14 33236191,39 

     

 

narastająco narastająco 

 
III kwartał 2012 IV kwartał 2012 III kwartał 2013 IV kwartał 2013 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3047704,29 2475210,01 2981088,62 2552642,31 

     

 

narastająco narastająco 

 
III kwartał 2012 IV kwartał 2012 III kwartał 2013 IV kwartał 2013 

Zysk(strata) netto -265658,83 -196839,04 222759,28 431028,03 

     

     

 

narastająco narastająco 

 
III kwartał 2012 IV kwartał 2012 III kwartał 2013 IV kwartał 2013 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym: 0,00 0,00 534902,60 2075039,00 

 -od jednostek powiązanych         

Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 265582,60 420881,98 

 

 

V. Restrukturyzacja: 
 

Zarząd 01CYBERATON S.A. dokonał korekty zobowiązań Spółki w stosunku do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w kwocie łącznej 641.950zł 23gr (słownie: sześćset czterdzieści 

jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze).  

Jednocześnie w dniu 26. września 2013 roku, został złożony wniosek do ZUS z propozycją 

spłaty zadłużenia - powstałego w latach 2008-2012. 

Zgodnie z opublikowaną informacją Emitent oczekuje na zaakceptowanie programu 

rozliczenia pozostałego istniejącego salda i dlatego w obecnym sprawozdaniu kwartalnym nie 

dokonano obniżenia kwot zobowiązań, które zostaną uwzględnione w sprawozdaniu 

rocznym.  

Po określeniu salda do zapłaty 01CYBERATON S.A. wystąpi o warunkowe zaświadczenie o 

niezaleganiu, co jest wystarczające do udziału Emitenta w przetargach publicznych. 

Dzięki podjętym działaniom restukturyzacyjnym wobec ZUS- Spółka na chwilę obecną w 

pełni kontroluje proces redukcji zadłużenia. Jest to fundamentalna zmiana w stosunku do lat 

wcześniejszych. Dalsze działania Emitenta w tym obszarze mają charakter rozwojowy i są w 

pełni monitorowane. O ich efektach Zarząd będzie informował w kolejnych okresach 

podlegających sprawozdawczości. 
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VI. Informacje na temat prognoz opublikowanych w IV kwartale: 

 

Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A., oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz 

finansowych. 

 

 

VII. Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji: 
 

W dniu 23. października 2013 roku Pan Janusz Skopowski poinformował Zarząd Spółki, iż w 

dniu 22. października 2013 roku nabył pakiet 21.875 szt. akcji imiennych serii A - Spółki 

01CYBERATON S.A. od Pana Leszka Piekuta. W wyniku transakcji Janusz Skopowski wraz 

ze Skopowski Spółka Komandytowa w Likwidacji - posiadał łącznie 3.087.875 sztuk akcji, w 

tym bez zmian 3.066.000 szt. akcji na okaziciela, co daje 3.087.875 głosów na WZA. 

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informował, iż: 

 

1) Akcjonariusz Jerzy Dmochowski zwiększył swój stan posiadania akcji w spółce 

01CYBERATON do 487.104 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto cztery) akcji, które 

stanowią 10,86 % ogółu akcji 01CYBERATON S.A. oraz posiadł 487.104 (czterysta 

osiemdziesiąt siedem tysięcy sto cztery) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 

10,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 

Jednocześnie, w zw. z brzemieniem art. 87 Ustawy wskazuję, iż razem ze spółką JEDWAB 

POLSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Milanówku, w której Jerzy 

Dmochowski posiada 99% udziałów oraz w której pełni funkcję Prezesa Zarządu, która jest 

właścicielem 50.360 (pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji 01C stanowiących 

1,14% wszystkich akcji 01C oraz posiada 50.360 (pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 

głosów na WZA, tj. 1,14% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 01CYBERATON. 

Łącznie Jerzy Dmochowski oraz JEDWAB POLSKI Sp. z o.o. posiadają 537.464 (pięćset 

trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje 01C stanowiących 11,98% 

ogółu akcji 01C oraz 537.464 (pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt 

cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu 01C, które stanowią 11,98% ogółu głosów na 

Walnym Zgromadzeniu. 

 

2) Akcjonariusz Janusz Skopowski zwiększył swój stan posiadania akcji w spółce 

01CYBERATON o 2.453.256 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście 

pięćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 54,72% ogółu akcji 01CYBERATON S.A. oraz 

2.453.256 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) głosów 

na Walnym Zgromadzeniu 01CYBERATON S.A., co stanowi 54,72 %. Łącznie z 

posiadanym pakietem akcji serii A w ilości 21.875 ( dwadzieścia jeden tysięcy osiemset 

siedemdziesiąt pięć ) akcji i odpowiadającej im proporcjonalnie ilość głosów – Akcjonariusz 

posiada 55,21 % akcji równej udziałowi w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy. 
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Jednocześnie, w zw. z brzemieniem art. 87 ust. 1 w zw. z 87 ust. 4 Ustawy wskazał, iż razem 

ze swoją córką Anastazją Skopowską, która jest właścicielem 153.329 (sto pięćdziesiąt trzy 

tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji 01C stanowiących 3,42 % wszystkich akcji 01C 

oraz posiada 153.329 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów na 

WZA, tj. 3,42 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 01CYBERATON, łącznie Janusz 

Skopowski i Anastazja Skopowska posiadają 2.628.460 (dwa miliony sześćset dwadzieścia 

osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt ) akcji 01C stanowiących 58,63% ogółu akcji 01C oraz 

2.628.460 (dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt ) głosów 

na Walnym Zgromadzeniu 01C, które stanowią odpowiednio 58,63% ogółu głosów na 

Walnym Zgromadzeniu 01CYBERATON S.A. 

 

Do ww. zmian doszło na skutek wykonania przez likwidatora Skopowski Spółka 

Komandytowa w likwidacji z siedzibą w Warszawie uchwały likwidacyjnej oraz Umowy 

Aportowej w związku z objęciem akcji serii M i T ( przed ich scaleniem ). Po wyżej 

wymienionej zmianie, z dniem 25. listopada 2013 roku akcjonariusz Skopowski Spółka 

Komandytowa nie posiada żadnej akcji 01CYBERATON S.A. Stan posiadania z 3.066.572 

sztuk (trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) stanowiących 

68,40% ogółu akcji 01C obniżono do 0 (zero). Skopowski Spółka Komandytowa nie posiada 

też żadnego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wszystkie akcje oraz głosy 

zostały przetransferowane na osoby fizyczne tj. wspólników- przed likwidacją, 

przedsiębiorstwa zorganizowanego Skopowski Spółka Komandytowa. 

 

Dnia 13. maja 2013r. Emitent przyjął Program skupu akcji własnych 01CYBERATON S.A.  

Działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek 

handlowych, stosownie do upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z dnia 13. maja 2013r. Zarząd przyjął 

Program skupu akcji własnych Emitenta.  

 

Na mocy porozumienia z dnia 13. grudnia 2012r. zawartego pomiędzy 01CYBERATON S.A 

a BDM S.A. - w związku z restrukturyzacją zobowiązań, Dom Maklerski wyraził akceptacje 

rozliczenia istniejącego między firmami salda finansowego poprzez skonwertowanie go na 

akcje. 

 

W wyniku zakupu akcji 01CYBERATON S.A. na dzień 30. grudnia 2013 roku Spółka 

posiada 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) szt. akcji własnych co stanowi 10.000 (słownie: 

dziesięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i odpowiada 0,22% 

ogólnej ilości akcji równej liczbie 0,22% głosów- przeznaczonych do wykonania w/w 

porozumienia. 

 

Biorąc pod uwagę znaczące obroty na walorach Emitenta oraz dużą zmienność ich wartości w 

okresie podlegającym sprawozdaniu- Zarząd 01CYBERATON S.A. wielokrotnie występował 

do akcjonariuszy Spółki o potwierdzenie stanu posiadania akcji oraz udziału w ich 

ewentualnym obrocie.  
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Mając na uwadze interes akcjonariatu rozproszonego- uznano za właściwe potwierdzenie 

udziału w obrocie wymienionych akcji należących do ujawnionych akcjonariuszy 

większościowych.  

Wiodący akcjonariusze każdorazowo potwierdzali: bezzmienność ilości wcześniej nabytych 

akcji oraz niedokonywanie obrotu walorami 01CYBERATON S.A. 

Uzyskane wiadomości były niezwłocznie przekazywane w celu zapewnienia bieżącego 

dostępu do informacji mogącej mieć wpływ na ogląd występującej szczególnie wysokiej 

płynności akcji Spółki. 

Emitent uzyskał również zapewnienie, iż wiodący akcjonariusze poprzez zachowanie 

niezmiennego stanu posiadania walorów- będą wspierać Zarząd w działaniach zmierzających 

do uwiarygodnienia Spółki i jej papierów wartościowych przed mniejszościowymi 

akcjonariuszami. 

 

 

VIII. NCIndex30: 

 

W „Sprawozdaniu za III kwartał 2013r.” Zarząd informował o powodach czasowego 

usunięcia akcji Emitenta z Indeksów NewConnect przez Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych S.A. 

 

Z uwagi na regulacje indeksacji walorów Spółek notowanych na NewConnect: 

 

-Indeks NCIndex30 obejmuje swoim portfelem 30 najbardziej płynnych spółek notowanych 

na NewConnect. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2012 roku. Przy jego obliczaniu 

uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw 

poboru. 

-Wyznaczenie uczestników indeksu NCIndex30 dokonuje się w oparciu o dane według stanu 

po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. W skład 

indeksu wchodzi 30 najbardziej płynnych spółek wprowadzonych do obrotu na rynku akcji 

NewConnect, których wartość akcji w wolnym obrocie jest większa niż 1 mln PLN i nie 

znajdujących się w upadłości. Spółki nie mogą być też zakwalifikowane do segmentów High 

Liquidity Risk (HLR) i Super High Liquidity Risk (SHLR). Kwalifikacji do indeksu dokonuje 

się na podstawie wskaźnika mediany obrotów za okres 6 miesięcy przed dniem rankingu.  

 

oraz 

 

-Indeks NCIndex to pierwszy indeks dedykowany rynkowi akcji NewConnect. Datą bazową 

indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa indeksu wynosiła 1000 pkt. Obecnie 

NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest 

indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim 

akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.  

-Wyznaczenie uczestników indeksu NCIndex dokonuje się w oparciu o dane według stanu po 

zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. W skład 

indeksu wchodzą wszystkie spółki, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku akcji 

NewConnect, ich wartość akcji w wolnym obrocie wynosi co najmniej 1 mln PLN, nie 
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znajdują się w upadłości oraz nie zostały zakwalifikowane do segmentów High Liquidity Risk 

(HLR) i Super High Liquidity Risk (SHLR).  

 

Głównym i podstawowym powodem okresowego przebywania walorów poza indeksami była 

duża zmienność ich wyceny w bardzo krótkich odstępach czasu. 

Na obecną chwilę Zarząd przewiduje, iż dane według stanu po zakończeniu ostatniej sesji 

giełdowej w lutym 2014r. 01CYBERATON S.A. dają podstawę ponownego 

zakwalifikowania do grona uczestników indeksu NCIndex30.  

Według stanu po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca 2014r.- analogicznie 

Emitent winien stać się uczestnikiem indeksu NCIndex. 

 

 

IX. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta: 

  

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych 

akcji 
% w kapitale 
zakładowym 

Liczba 
głosów 

% głosów 

Janusz Skopowski 2.475.131 55.21 2.475.131 55.21 

Jerzy Dmochowski z Jedwab 
Polski Sp. z o.o. 

537.464 12,0 537.464 12,0 

Anastazja Skopowska 153.329 3.42 153.329 3.42 

Sylwester Foltyn 100.000 2.23 100.000 2.23 

01CYBERATON S.A. 10.000 0.22 10.000 0.22 

pozostali akcjonariusze 1.216.402 26.92 1.216.402 26.92 

RAZEM 4.483.326 100,00% 4.483.326 100 % 

 

*Akcjonariat na podstawie danych otrzymanych przez Spółkę. Sporządzony na dzień opracowania raportu. 

 

 

X. Oświadczenie Zarządu: 

 
Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane 

informacje finansowe za IV kwartał 2013 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Spółkę. Raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i 

osiągnięć oraz sytuacji Emitenta. 

 

Obrana przez Zarząd droga rozwoju zagwarantuje Spółce regularny wzrost oraz pozycję 

wiodącego podmiotu w obszarach jej działalności. 

 

W imieniu Emitenta: 

 

          mgr Piotr Tomaszewski 

                        Prezes Zarządu 
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BILANS 
 

 

Aktywa 
III KWARTAŁ 

2012 
IV KWARTAŁ 

2012 
III KWARTAŁ 

2013 
IV KWARTAŁ 

2013  

 

A Aktywa trwałe 33828260,49 33610785,21 33611784,21 33910785,21 

           

I Wartości niematerialne i prawne 873239,02 720111,55 721110,55 720111,55 

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 627222,88 514644,41 514644,41 514644,41 

2 Wartość firmy     999 0 

3 Inne wartości niematerialne i prawne 246016,14 205467,14 205467,14 205467,14 

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne         

           

II Rzeczowe aktywa trwałe 32955021,47 32890673,66 32890673,66 32890673,66 

1 Środki trwałe 32955021,47 32890673,66 32890673,66 32890673,66 

a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego 32872676 32872676 32872676,00 32872676 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         

c) urządzenia techniczne i maszyny 26434,39       

d) środki transportu         

e) inne środki trwałe 55911,08 17997,66 17997,66 17997,66 

2 Środki trwałe w budowie         

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie         

           

III Należności długoterminowe         

1 Od jednostek powiązanych         

2 Od pozostałych jednostek         

IV Inwestycje długoterminowe       300000 

1 Nieruchomości         

2 Wartości niematerialne i prawne         

3 Długoterminowe aktywa finansowe         

a) w jednostkach powiązanych         

  -udziały lub akcje         

  -inne papiery wartościowe         

  -udzielone pożyczki         

  -inne długoterminowe aktywa finansowe         

b) w pozostałych jednostkach       300000 

  -udziały lub akcje       100000 

  -inne papiery wartościowe       200000 

  -udzielone pożyczki         

  -inne długoterminowe aktywa finansowe         

4 Inne inwestycje długoterminowe         

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe         

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego         

2 Inne rozliczenia międzyokresowe         
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C.D. Aktywa 

III KWARTAŁ 
2012 

IV KWARTAŁ 
2012 

III KWARTAŁ 
2013 

IV KWARTAŁ 
2013 

B Aktywa obrotowe 1959048,12 1793932,66 2335967,55 1878048,49 

I Zapasy       42458,40 

1 Materiały         

2 Półprodukty i produkty w toku         

3 Produkty gotowe         

4 Towary       42458,40 

5 Zaliczki na dostawy         

II Należności krótkoterminowe 115877,83 106124,29 543862,79 127187,06 

1 Należności od jednostek powiązanych         

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:         

  -do 12 miesięcy         

  - powyżej 12 miesięcy         

b) inne         

2 Należności od pozostałych jednostek 115877,83 106124,29 543862,79 127187,06 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29512,36 15962,36 385217,69 42285,11 

  -do 12 miesięcy 29512,36 15962,36 385217,69 42285,11 

  -powyżej 12 miesięcy         

b) 

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń  
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 9538,14 13334,60 81817,77 2527,26 

c) inne 76827,33 76827,33 76827,33 82374,69 

d) dochodzone na drodze sądowej         

III Inwestycje krótkoterminowe 1843170,29 886,96 105183,35 17481,62 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 156248,88 886,96 105183,35 17481,62 

a) w jednostkach powiązanych         

  -udziały lub akcje         

  -inne papiery wartościowe         

  -udzielone pożyczki         

  -inne krótkoterminowe aktywa finansowe         

b) w pozostałych jednostkach 155150,00       

  -udziały lub akcje 155150,00       

  -inne papiery wartościowe         

  -udzielone pożyczki         

  -inne krótkoterminowe aktywa finansowe         

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1098,88 886,96 105183,35 17481,62 

  -środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1098,88 886,96 105183,35 17481,62 

  -inne środki pieniężne         

  inne aktywa pieniężne          

2 Inne inwestycje krótkoterminowe          

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1686921,41 1686921,41 1686921,41 1690921,41 

           

           

 
AKTYWA razem 
(suma poz. A i B) 35787308,61 35404717,87 35947751,76 35788833,70 
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Pasywa 
III KWARTAŁ 

2012 
IV KWARTAŁ 

2012 
III KWARTAŁ 

2013 
IV KWARTAŁ 

2013  

 

A Kapitał(fundusz) własny 32739604,32 32929507,86 32966663,14 33236191,39 

           

I Kapitał(fundusz) podstawowy 35745524,25 35866608,00 35866608,00 35866608,00 

II 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy  
wielkość ujemna         

           

III Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna)         

IV Kapitał(fundusz) zapasowy 5737719,00 5737719,00 5737719,00 5737719,00 

V Kapitał(fundusz)z aktualizacji wyceny         

VI Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe         

VII Zysk(strata) z lat ubiegłych -8477980,10 -8477980,10 -8860423,14 -8799163,64 

VIII Zysk(strata) netto -265658,83 -196839,04 222759,28 431028,03 

IX 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku  
obrotowego(wielkość ujemna)         

           

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3047704,29 2475210,01 2981088,62 2552642,31 

I Rezerwy na zobowiązania         

1 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego         

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne         

  -długoterminowa         

  -krótkoterminowa         

3 Pozostałe rezerwy         

  -długoterminowe         

  -krótkoterminowe         

II Zobowiązania długoterminowe  400637,19 279553,44 279553,44 265626,60 

1 Wobec jednostek powiązanych         

2 Wobec pozostałych jednostek 400637,19 279553,14 279553,14 265626,60 

a) kredyty i pożyczki         

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 386710,35 265626,60 265626,6 265626,60 

c) inne zobowiązania finansowe         

d) inne  13926,84 13926,84 13926,84   

III Zobowiązania krótkoterminowe 2647067,10 2195656,57 2701535,18 2287015,71 

1 Wobec jednostek powiązanych         

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:         

  -do 12 miesięcy         

  -powyżej 12 miesięcy         

b) inne         

2 Wobec pozostałych jednostek 2647067,10 2195656,57 2701535,18 2287015,71 

a) kredyty i pożyczki 212666,35 214476,35 214476,35 214476,35 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         

C) inne zobowiązania finansowe         

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 1063004,41 610570,88 864227,09 557260,32 

   -do 12 miesięcy 1063004,41 610570,88 864227,09 557260,32 

   -powyżej 12 miesięcy          
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e) zaliczki otrzymane na dostawy       20325,20 

f) zobowiązania wekslowe         

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 1309349,84 1309349,84 1561572,24 1494953,84 

h) z tytułu wynagrodzeń 61259,50 61259,50 61259,50 0,00 

i) inne 787,00       

3 Fundusze specjalne        

IV Rozliczenia międzyokresowe         

1 Ujemna wartość firmy         

2 Inne rozliczenia międzyokresowe         

   -długoterminowe         

   -krótkoterminowe         

            

  

PASYWA razem  
(suma poz. A. i B) 35787308,61 35404717,87 35947751,76 35788833,70 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
  

III KWARTAŁ 
2012 

IV KWARTAŁ 
2012 

III KWARTAŁ 
2013 

IV KWARTAŁ 
2013 

A 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 0,00  0,00  534902,60 2075039,00 

  -od jednostek powiązanych         

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00  0,00  265582,60 420881,98 

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 0,00  0,00  269320,00 1654157,50 

B Koszty działalności operacyjnej 263053,43 488222,03 311546,90 1641291,38 

I Amortyzacja   217475,28 452,85 0,00 

II Zużycie materiałów i energii 7357,00 7357,00 661,60 1422,40 

III Usługi obce 71061,13 75224,45 60246,15 77405,48 

IV Podatki i opłaty, w tym: 170289,71 170289,71 1653,00 992,00 

  -podatek akcyzowy         

V Wynagrodzenia 2920,00 2920,00     

VI Ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00     

VII Pozostałe koszty rodzajowe 11405,59 14955,59 9770,90 817,50 
VII
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów     238762,40 1560654,00 

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -263053,43 -488222,03 223355,70 433748,10 

D Pozostałe koszty rodzajowe   449139,14     

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych         

II Dotacje         

III Inne przychody operacyjne   449139,14     

E Pozostałe koszty operacyjne   155150,75     

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych         

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych         

III Inne koszty operacyjne   155150,75     

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -263053,43 -194233,64 223355,70 433748,10 

G Przychody finansowe 1000,00 1000,00 8,33 23,12 

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:         

  -od jednostek powiązanych         

II Odsetki, w tym:     8,33 23,12 

  -od jednostek powiązanych         

III Zysk ze zbycia inwestycji 1000,00 1000,00     

IV Aktualizacja wartości inwestycji         

V Inne         

H Koszty finansowe 3605,40 3605,40 604,75 2743,19 

I Odsetki, w tym: 3605,40 3605,40     

  -dla jednostek powiązanych         

II Strata ze zbycia inwestycji         

III Aktualizacja wartości inwestycji         

IV Inne     604,75 2743,19 
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I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -265658,83 -196839,04 222759,28 431028,03 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)         

I Zyski nadzwyczajne         

II Straty nadzwyczajne         

K Zysk (strata) brutto (I+/-J) -265658,83 -196839,04 222759,28 431028,03 

L Podatek dochodowy         

M 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku(zwiększenia straty)         

N Zysk (strata) netto(K-L-M) -265658,83 -196839,04 222759,28 431028,03 

 

 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 

METODA POŚREDNIA 

 

 

    2012 2013 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I Zysk (strata) netto -382 443,04 431 028,03 

II Korekty razem 214 722,29 -161 766,03 

1 Amortyzacja 217 475,28 
 2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 

  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 
  4 Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej 
  5 Zmiana stanu rezerw 
  6 Zmiana stanu zapasów 
 

-42 458,40 

7 Zmiana stanu należności 21 151,27 -21 062,77 

8 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów -23 904,26 -94 244,86 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
 

-4 000,00 

10 Inne korekty 
  

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -167 720,75 269 262,00 

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
  

I Wpływy 155 150,00 0,00 

1 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
  3 Z aktywów finansowych, w tym; 155 150,00 0,00 

  a) w jednostkach powiązanych 
    b) w pozostałych jednostkach 155 150,00 0,00 

   -zbycie aktywów finansowych 155 150,00 
    -dywidendy i udziały w zyskach 

     -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
     - odsetki 
     - inne wpływy z aktywów finansowych 
  4 Inne wpływy inwestycyjne 
  

II Wydatki 0,00 300 000,00 
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1 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 300 000,00 

  a) w jednostkach powiązanych 
    b) w pozostałych jednostkach 0,00 300 000,00 

   - nabycie aktywów finansowych 
 

300 000,00 

   - udzielone pożyczki długoterminowe 
  4 Inne wydatki inwestycyjne 
  

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II) 155 150,00 -300 000,00 

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
  

I Wpływy 0,00 61 259,50 

1 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 

  2 Kredyty i pożyczki 
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 
  4 Inne wpływy finansowe 
 

61 259,50 

II Wydatki 0,00 13 926,84 

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
  8 Odsetki 
  9 Inne wydatki finansowe 
 

13 926,84 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 47 332,66 

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-CIII) -12 570,75 16 594,66 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 
  

   - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
  

F Środki pieniężne na początek okresu  13 457,71 886,96 

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 886,96 17 481,62 

   -o ograniczonej możliwości dysponowania     
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XIV.  Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale: 
 

W roku 2013. udane działania w obszarze restrukturyzacji pozwoliły Spółce wzmocnić swoją 

pozycję jako zaufanego podmiotu handlowego. Efektem czego są zwiększone przychody oraz 

utrzymane zyski względem poprzedzającego III kwartału.  

Zysk netto narastająco osiągnął kwotę 431000,00zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden 

tysięcy złotych), co było następstwem wypracowanej marży handlowej na poziomie 21,5% w 

stosunku do obrotów Spółki. Dodatkowym czynnikiem korzystnym ekonomicznie jest 

skorzystanie Przedsiębiorstwa z tarczy podatkowej wynikającej ze strat poniesionych w 

poprzednich okresach obliczeniowych.  

Fundamentalne zmiany w profilu działalności Spółki spowodowały wzrost wartości 

Przedsiębiorstwa i umożliwiły realne działania gospodarcze poparte przepływami 

finansowymi przy ściągalności należności na poziomie 99%.  

 

Porównawczo- IV kwartał roku 2013. jest drugim z rzędu, w pięcioletniej historii 

prowadzenia działalności gospodarczej Emitenta, kwartałem przynoszącym kilkuset tysięczne 

zyski netto. Zmiany organizacyjne spowodowały osiągnięcie trwałego efektu ekonomicznego. 

 

Spółka dokonała nabycia aktywów finansowych w celu zapewnienia zysków w roku 2014. na 

poziomach przynajmniej równych kwartalnie do obecnie osiąganych. 

Zestawienia bilansowe IV kwartału ‘13 nie uwzględniają złożonych korekt do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

Roczne sprawozdanie finansowe będzie zawierało zredukowane stany zobowiązań, gdyż 

01CYBERATON S.A. winien otrzymać- do terminu publikacji w/w sprawozdania, 

potwierdzenie przez ZUS skorygowanego salda. 

 

Dziękuję wszystkim partnerom biznesowym i akcjonariuszom za zaufanie, którym 

przyczyniają się do rozwoju Przedsiębiorstwa.  

Wierzę, że odnoszone sukcesy i rozwój Firmy są naszym wspólnym udziałem. 

 

 

mgr Piotr Tomaszewski 

                 Prezes Zarządu 
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