
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSETUS S.A. 
 

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY 

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU 

                                                                             

 

 

 

 

Assetus S.A. 

Drewnowska 48, 91-002 Łódź 

www.assetus.pl 

 



2 
 

SPIS TREŚCI 

1. Dane Emitenta………………………………………………………………………...3  

2. Struktura akcjonariatu………………………………………………………..…..…4 

3. Organizacja Grupy Kapitałowej …………………………………..…….….……...4 

4. Stanowisko na temat sporządzania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych…………………………………………………………………………...4 

5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe……………………………………………………….....5 

6. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 r 

jednostkowe…………………………………………………………………….……..7 

        6.1 Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat………....….... 7 

        6.2 Sprawozdanie finansowe bilans………………………………………………......8 

        6.3 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat…………………...9 

        6.4 Skrócone sprawozdanie finansowe - zestawienie zmian w kapitale własnym….10 

        6.5 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych……....11 

   6.6 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu jednostkowego za IV      

kwartał 2013 r. w ramach stosowanych zasad polityki rachunkowości……………..11 

         7. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 r                   

              skonsolidowane.…..…..………………………………………………………………..….....15 

         7.1 Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat………….…15 

         7.2 Skrócone sprawozdanie finansowe bilans…………………………………..…16 

         7.3 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat………………...17 

         7.4 Skrócone sprawozdanie finansowe - zestawienie zmian w kapitale własnym...19 

         7.5 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych……..19 

   7.6  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego  

za IV kwartał 2013 r. w ramach stosowanych zasad polityki rachunkowości .....20 

8. Stanowisko na temat prognoz….……………………………………………….…..23 

9. Opis realizacji działań Emitenta w odniesieniu do dokumentu informacyjnego..23 

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu 

na pełne etaty……………………………………………………………..………….24 

11. Informacje na temat wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w 

przedsiębiorstwie………………………………………………………………….…24 

12. Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń mających wpływ na osiągnięty 

wynik………………………………………………………………………………....24 

13. Dodatkowe informacje……………………………………………………………....26 



3 
 

1. Dane Emitenta 

Spółka dominująca: 

Nazwa ( firma )  ASSETUS  S.A. 

Kraj                       Polska 

Siedziba  Łódź 

Adres  91-002 Łódź ul. Drewnowska 48 

Numer KRS  0000347195 

Oznaczenie 

Sądu  

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy 

KRS 

Regon  121138472 

NIP    679 30 27 361 

Telefon  +48 42 611 10 60 

Fax   +48 42 654 71 22 

Poczta e-mail  assetus@assetus.pl 

Strona www  www.assetus.pl 

 

Spółka zależna: 

Nazwa ( firma )  VIRTUAL EXCLUSIVE ART SP Z O O 

Kraj                       Polska 

Siedziba  Łódź 

Adres  91-002 Łódź ul. Drewnowska 48 

Numer KRS  0000317786 

Oznaczenie 

Sądu  

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy 

KRS 

Regon  100582571 

NIP    725 19 83 357 

 

Organy Emitenta 

W skład Zarządu Assetus S.A. na dzień sporządzania niniejszego raportu wchodzi: 

Sylwia Gola – Prezes Zarządu 

 

W skład Rady Nadzorczej Assetus S.A. na dzień sporządzania niniejszego raportu wchodzą: 

 Lesław Kula 

 Wanda Jabłońska 

 Alicja Wiaderek 

 Piotr Wiaderek 

 Krzysztof Durczak 

mailto:assetus@assetus.pl
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2. Struktura akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień 

sporządzenia raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku, co najmniej 5% w kapitale  

i głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco: 

1. W ENTERPRISE S.A.          925 625 - 41,14% 

2. ALICJA WIADEREK          631 680 - 28,07% 

3. RAJDY 4x4 S.A.                  405 000 - 18,00% 

4. WEALTH BAY S.A.            150 000 - 6,66% 

5. POZOSTALI                         137 695 - 6,13% 

Kapitał zakładowy wynosi 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złote) i dzieli się na: 

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,  

b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 

nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. 

 

3. Organizacja Grupy Kapitałowej 

W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. wchodzi jednostka dominująca Assetus 

Spółka Akcyjna i jednostka zależna podlegająca konsolidacji Virtual Exclusive Art Spółka             

z ograniczoną odpowiedzialnością.                                                            

Jednostka dominująca prowadzi działalność z zakresu realizacji kampanii 

reklamowych outdoor-owych i w sieci internet oraz sprzedaży powierzchni reklamowych.

                        

                                                                                        

4. Stanowisko na temat sporządzania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych 

Emitent publikuje raporty skonsolidowane. 
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5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

 

Szanowni Państwo, 

 

Spółka Assetus S.A. przekazuje do wiadomości inwestorów raport kwartalny 

dotyczący wyników osiągniętych w czwartym kwartale 2013 roku.  

Spółka jednostkowo odnotowała wynik z zakresu przychodów ze sprzedaży na 

poziomie 282 229,64 zł w stosunku do tego samego kwartału z 2012 r, który zamknął się 

wynikiem 188 339,84 zł. 

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący porównawczo jednostkowe wyniki                   

z ostatniego kwartału 2012 roku oraz czwartego kwartału 2013 roku. 

 

Na zestawieniu widać wzrost wskaźników kształtujący się na zadowalającym poziomie                    

w kontekście przychodów ze sprzedaży, przychodów z inwestycji i kapitału własnego. 

  Analizując rok obrotowy 2013 przez trzy pierwsze kwartały odczuwalny był 

pogłębiający się kryzys na rynku reklamy w Polsce powstały w wyniku ograniczenia 

budżetów reklamowych przez międzynarodowe koncerny oraz przez słabnący popyt krajowy 

na usługi reklamowe. W wyniku zmniejszających się budżetów reklamodawców nastąpiły 
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spadki wydatków w sektorze out of home. W czwartym kwartale 2013 roku nadal 

odczuwalny był kryzys na rynku reklamy i miał negatywne przełożenie na aktywność 

reklamodawców, którzy ograniczali swoje budżety reklamowe.  

Niewątpliwie kolejnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięty wynik miała duża 

konkurencja w branży reklamowej stanowiąca zagrożenie przed utratą stałych klientów.  

Mając na uwadze powyższe Emitent wykazywał dużą elastyczność cenową                      

w prowadzonych negocjacjach z klientami i w efekcie realizował zlecenia na niskich 

marżach. Zachowując konkurencyjność cenową w drodze długotrwale prowadzonych rozmów 

handlowych pozyskał nowych klientów, tym samym wzbogacił portfel klientów o znane 

marki o czym w szerszym zakresie jest mowa w charakterystyce istotnych 

dokonań/niepowodzeń mających wpływ na osiągnięty wynik na stronie 24. 

Obok działalności w sektorze reklamy zewnętrznej Spółka jest wydawcą serwisów 

informacyjnych www.telegraf.biz o tematyce biznesowej  i lifestylowy  www.szybka.jazda.pl. 

W czwartym kwartale 2013 roku poziom oglądalności serwisów kształtował się na 

zadowalającym poziomie. Spółka nie ponosi już kosztów związanych z kosztownym 

pozycjonowaniem. Przychody z serwisów z miesiąca na miesiąc mają tendencję wzrastającą              

i przynoszą zyski głównie z publikacji artykułów sponsorowanych. Z każdym kwartałem  

serwisy Emitenta mają stabilniejszą pozycję, są rozpoznawalne i cieszą się uwagą 

reklamodawców.  

Powyższe czynniki jak i podjęte działania Spółki mają swoje odzwierciedlanie            

w wyniku za czwarty kwartał 2013r. i obrazują kondycję finansową Spółki.  

 

Z poważaniem 

Sylwia Gola 

 

 

 

http://www.telegraf.biz/
http://www.szybka.jazda.pl/
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6. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 r. 

jednostkowe 

 

W bieżącym rozdziale zostały przedstawione jednostkowe wybrane dane finansowe          

z bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawozdanie finansowe bilansu a także skrócone 

sprawozdanie finansowe z rachunku zysku i strat, skrócone sprawozdanie - zestawienie zmian 

w kapitale własnym, skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych 

oraz informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu jednostkowego, w tym          

o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

 

6.1 Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 

PLN 

Wybrane dane finansowe na: 31-12-2013 30-09-2013 30-06-2013 31-03-2013 31-12-2012 

Przychody ze sprzedaży 282 229,64 275 667,53 272 027,20 119 677,20 188 339,98 

Amortyzacja 25 990,04 19 492,47 12 994,98 6 497,49 25 990,04 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 282 229,64 275 667,53 272 027,20 119 677,20 188 339,98 

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 75 239,13 140 770,57 181 304,24 73 202,34 -155 725,03 

Przychody z inwestycji 61 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 10 733,90 

Zysk (strata) ze zbycia inwestycji 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 -2 226,60 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 102 945,03 162 535,85 196 080,04 81 151,40 -121 053,26 

Zysk (strata) brutto 102 945,03 162 535,85 196 080,04 81 151,40 -121 053,26 

Zysk (strata) netto 96 316,03 156 051,85 186 061,04 89 025,40 -115 820,26 

Aktywa trwałe. 1 024 200,34 1 159 396,04 1 155 080,10 1 145 290,39 695 968,92 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe. 45 718,10 62 039,77 195 627,98 227 662,32 290 044,24 

Należności krótkoterminowe 29 031,58 25 514,11 159 192,21 223 483,04 243 569,03 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 848,50 10 032,51 8 928,02 823,25 45 986,49 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 238 838,80 330 620,35 429 883,43 596 092,76 244 862,43 

Zobowiązania długoterminowe 79 692,62 134 073,71 131 049,05 0,00 125 098,37 

Zobowiązania krótkoterminowe 151 853,18 190 880,64 295 078,38 593 141,76 112 350,06 

Kapitał własny. 831 079,64 890 815,46 920 824,65 776 859,95 741 150,73 

Liczba akcji 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 
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EUR 

Wybrane dane finansowe na: 31-12-2013 30-09-2013 30-06-2013 31-03-2013 31-12-2012 

Przychody ze sprzedaży 68 053,06 65 154,23 62 835,44 28 648,73 46 069,17 

Amortyzacja 6 266,89 4 607,06 3 001,70 1 555,39 6 357,33 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 68 053,06 65 154,23 62 835,44 28 648,73 46 069,17 

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 18 142,15 33 271,23 41 879,39 17 523,42 -38 091,34 

Przychody z inwestycji 14 708,72 14 417,40 14 090,36 14 602,38 2 625,58 

Zysk ze zbycia inwestycji 241,13 236,35 230,99 239,38 -544,64 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 24 822,78 38 415,47 45 292,44 19 426,29 -29 610,41 

Zysk (strata) brutto 24 822,78 38 415,47 45 292,44 19 426,29 -29 610,41 

Zysk (strata) netto 23 224,35 36 882,97 42 978,16 21 311,20 -28 330,38 

Aktywa trwałe. 246 961,89 274 024,12 266 811,44 274 163,45 170 238,47 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe. 11 023,85 14 663,15 45 188,02 54 498,57 70 946,69 

Należności krótkoterminowe 7 000,28 6 030,28 36 771,74 53 498,12 59 578,55 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 821,49 2 371,19 2 062,28 197,07 11 248,59 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 57 590,37 78 142,37 99 298,58 142 694,68 59 894,92 

Zobowiązania długoterminowe 19 216,01 31 688,42 30 270,96 0,00 30 599,87 

Zobowiązania krótkoterminowe 36 615,83 45 114,78 68 160,02 141 988,26 27 481,55 

Kapitał własny. 200 395,36 210 544,90 212 700,88 185 967,34 181 290,23 

Liczba akcji 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 

 

Dane finansowe przedstawione w EUR zostały przeliczone po średnim kursie NBP 

       Na dzień 31.12.2012   1EUR     4,0882 tabela 252/A/NBP/2012 z dn.  31.12.2012 r. 

       Na dzień 31.03.2013   1EUR     4,1774 tabela 063/a/NBP/2013 z dn.  29.03.2013 r. 

       Na dzień 30.06.2013   1EUR     4,3292 tabela 124/a/NBP/2013 z dn.  28.06.2013 r. 

        Na dzień 30.09.2013   1EUR     4,2310 tabela 188/a/NBP/2013 z dn.  27.09.2013 r. 

        Na dzień 31.12.2013   1EUR     4,1472 tabela 251/a/NBP/2013 z dn.  31.12.2013 r. 

 

 

6.2 Skrócone sprawozdanie finansowe - bilans 

AKTYWA (PLN) 31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 31.12.2012 

A.  Aktywa trwałe 1 024 200,34 1 159 396,04 1 155 080,10 1 145 290,39 695 968,92 

I. Wartości niematerialne i 
prawne 

33 210,01 36 305,07 39 400,05 42 495,03 45 590,01 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 90 734,18 94 136,69 97 539,20 100 941,71 104 344,22 

III. Należności długoterminowe 0 0 0 0 0 

IV. Inwestycje długoterminowe 882 574,15 1 007 008,28 996 958,85 987 018,65 535 437,69 

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

17 682,00 21 946,00 21 182,00 14 835,00 10 597,00 

B. Aktywa obrotowe 45 718,10 62 039,77 195 627,98 227 662,32 289 239,24 

I. Zapasy 0 0 0 0 0 

II. Należności krótkoterminowe 29 031,58 25 514,11 159 192,21 223 483,04 242 764,03 

III. Inwestycje krótkoterminowe 16 090,50 10 274,51 9 170,02 1 131,25 46 217,49 
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IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

596,02 26 251,15 27 265,75 3 048,03 257,72 

Aktywa razem 1 069 918,44 1 221 435,81 1 350 708,08 1 372 952,71 985 208,16 

PASYWA (PLN) 31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 31.12.2012 

A.  Kapitał (fundusz) własny 831 079,64 890 815,46 920 824,65 776 859,95 746 650,73 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielkość ujemna) 

        0 

III. Udziały (akcje) własne 
(wielkość ujemna) 

       0 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 132 229,33 132 229,33 132 229,33 132 229,33 132 229,33 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny 

       0 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

       0 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -297 465,72 -297 465,72 -297 465,72 -344 394,78 (175 258,34) 

VIII Zysk (strata) netto 96 316,03 156 051,85 186 061,04 89 025,40 (110 320,26) 

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

0 0 0 0 0 

B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

238 838,80 330 620,35 429 883,43 596 092,76 238 557,43 

I. Rezerwy na zobowiązania 7 293,00 5 666,00 3 756,00 2 951,00 7 414,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 79 692,62 134 073,71 131 049,05 0,00 125 098,37 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 151 853,18 190 880,64 295 078,38 593 141,76 106 045,06 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0 

Pasywa razem 1 069 918,44 1 221 435,81 1 350 708,08 1 372 952,71 985 208,16 

 

6.3 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN) 31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 31.12.2012 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 

282 229,64 275 667,53 272 027,20 119 677,20 188 339,98 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 

282 229,64 275 667,53 272 027,20 119 677,20 188 339,98 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – 
wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna) 

0 0 0 0  0 

III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki 

         

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

0 0 0 0   

B. Koszty działalności operacyjnej 180 333,38 135 029,35 90 701,72 46 474,62 302 448,50 

I. Amortyzacja 25 990,04 19 492,47 12 994,98 6 497,49 25 990,04 

II. Zużycie materiałów i energii 0 0 0 0 807,90 

III. Usługi obce 94 299,26 73 388,32 50 928,70 28 131,61 168 195,54 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 562,00 562 62 0 9 854,26 

V. Wynagrodzenia 55 500,00 38 600,00 24 725,00 10 850,00 84 488,57 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

3 982,08 2 986,56 1 991,04 995,52 13 112,19 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0 0 0 0   

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

0 0 0 0   

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 101 896,26 140 638,18 181 325,48 73 202,58 (114 108,52) 
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D. Pozostałe przychody operacyjne 301,54 272,63 0,68 0,4 301,36 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0 0 0 0 260,00 

II. Dotacje 0 0 0 0   

III. Inne przychody operacyjne 301,54 272,63 21,92 0,4 41,36 

E. Pozostałe koszty operacyjne 26 958,67 140,24 21,92 0,64 36 417,87 

I. Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

         

II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

         

III. Inne koszty operacyjne 26 958,67 140,24   0,64 36 417,87 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(C+D–E) 

75 239,13 140 770,57 181 304,24 73 202,34 (150 225,03) 

G. Przychody finansowe 39 397,46 30 831,59 20 782,16 10 907,96 45 433,26 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:          

II. Odsetki, w tym: 38 386,46 29 820,59 19 771,16 9 830,96 44 719,68 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00   

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 11,00 11 11 77   

V. Inne         713,58 

H. Koszty finansowe 11 691,56 9 066,31 6 006,36 2 958,90 10 761,49 

I. Odsetki, w tym: 11 691,56 9 066,31 6 006,36 2 958,90 8 372,09 

II. Strata ze zbycia inwestycji        2 226,60 

III. Aktualizacja wartości inwestycji        154,00 

IV. Inne    0 0 8,80 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(F+G–H) 

102 945,03 162 535,85 196 080,04 81 151,40 (115 553,26) 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.) 0 0 0 0 0 

I. Zyski nadzwyczajne          

II. Straty nadzwyczajne          

K. Zysk (strata) brutto (I+/–J) 102 945,03 162 535,85 196 080,04 81 151,40 (115 553,26) 

L. Podatek dochodowy 6 629,00 6 484,00 10 019,00 -7 874,00 (5 233,00) 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty) 

       0 

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) 96 316,03 156 051,85 186 061,04 89 025,40 (110 320,26) 

 

6.4 Skrócone sprawozdanie finansowe - zestawienie zmian w kapitale własnym 

Zestawienie zmian w kapitale własnym Assetus 
Za okres 

01.09.2013 – 
31.12.2013 

Za okres 
01.09.2012 – 
31.12.2012 

Za okres 
01.01.2013 – 
31.12.2013 

Za okres 
01.01.2012 – 
31.12.2012 

I. 
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 890 815,46 856 970,99 734 763,61 856 970,99 

II 
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 831 079,64 734 763,61 831 079,64 734 763,61 

III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 831 079,64 734 763,61 831 079,64 734 763,61 
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6.5 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych 

Lp. 

metoda pośrednia Za okres 
01.09.2013 – 
31.12.2013 

Za okres 
01.09.2012 – 
31.12.2012 

Za okres 
01.01.2013 – 
31.12.2013 

Za okres 
01.01.2012 – 
31.12.2012 

Tytuł 

A 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej PLN PLN PLN PLN 

I Zysk (strata) netto -59 735,82 52 019,52 96 316,03 -122 207,38 

II Korekty razem -10 448,19 -114 398,65 175 545,98 -111 653,85 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -70 184,01 -62 379,13 271 862,01 -233 861,23 

B 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 0,00 0,00     

I Wpływy 133 000,00 57 000,00 133 000,00 67 993,90 

II Wydatki 57 000,00 0,00 435 000,00 12 905,50 

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 76 000,00 57 000,00 -302 000,00 55 088,40 

C 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 0,00 0,00     

I Wpływy 0,00 0,00 0,00 120 000,00 

II Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 0,00 0,00 120 000,00 

D Przepływy pieniężne netto razem 5 815,99 -5 379,13 -30 137,99 -58 772,83 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 5 815,99 -5 379,13 -30 137,99 -58 772,83 

F Środki pieniężne na początek okresu 10 032,51 51 365,62 45 986,49 104 759,32 

G Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 15 848,50 45 986,49 15 848,50 45 986,49 

  o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00     

 

6.6 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu jednostkowego za IV kwartał 

2013 r. w ramach stosowanych zasad polityki rachunkowości 

 

Przedstawiamy Państwu omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod 

wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego. 

 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku           

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Krajowym 

Standardami Rachunkowości. 

 

Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały kontrolowane rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 

jednostki. 

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich 

ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 



12 
 

Wartość początkowa środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych                               

i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.  

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, tj. w miesiącu 

następującym po miesiącu oddania środka trwałego do użytku. 

 

Środki trwałe w budowie 

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 

ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów bezpośrednio 

poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub 

przyjęcia do używania, w tym również:  

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, 

pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia 

okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. 

Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej. 

 

Inwestycje  

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających  

z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych 

pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 

wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 

Zapasy 

Towary na dzień bilansowy wyceniono w cenach nabycia. 

 

Rozrachunki 

Należności 

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności. Należności mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w przypadku gdy 

przeznaczone są do sprzedaży w okresie powyżej 3 miesięcy. 

 

Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie 

określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. 

 

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. 

Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania mogą być 

wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w przypadku gdy przeznaczone są do sprzedaży w okresie 

powyżej 3 miesięcy. 

 

Środki pieniężne 

Wycenia się według wartości nominalnej. 

 

Różnice kursowe 

1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 
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- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru – w przypadku sprzedaży lub kupna 

walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

- Średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – 

w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym 

mowa w podpunkcie 1, a także w przypadku pozostałych operacji. 

2. Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

2. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów  

i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności           

i zobowiązań w walutach  obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.            

W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Rezerwy 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je                        

w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w 

ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności 

z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 

- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają dłużej niż 12 miesięcy od 

dnia bilansowego, 

- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają nie dłużej niż 12 miesięcy 

od dnia bilansowego.  

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub 

wielkości świadczeń.  

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na 

bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 

1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub 

możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 

2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do 

oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji 

produkcji 

 

Podatek odroczony 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego  

Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych 

różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością 

podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 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 możliwej do odliczenia, przy zachowaniu 

zasady ostrożności.  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
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Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich 

różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich 

wartością podatkową. 

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej             

w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 

zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.  

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku 

dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 

własnym, odnosi się również na kapitał własny. 

 

Kapitał własny  

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej 

w KRS. 

 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji 

Zgromadzenia Akcjonariuszy (Wspólników), a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów 

podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

 

Przychody, koszty, wynik finansowy 

 

Przychody i zyski 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia 

wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 

sposób niż wniesienie wkładów przez właścicieli. 

 

Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 

wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego 

niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez właścicieli.  

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 

 wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ( pośrednio 

związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

 wynik operacji finansowych,  

 wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 

działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  

 obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest 

jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.  

 

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną 

i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów            

z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 
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7. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013r. 

skonsolidowane 

 

W poniższym rozdziale zostały przedstawione skonsolidowane wybrane dane finansowe       

z bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawozdanie finansowe bilansu a także  skrócone 

sprawozdanie finansowe z rachunku zysku i strat, skrócone sprawozdanie - zestawienie zmian 

w kapitale własnym, skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych 

oraz informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego, w tym       

o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

7.1 Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 

PLN 

Wybrane dane finansowe na: 31-12-2013 30-09-2013 30-06-2013 31-03-2013 31-12-2012 

Przychody ze sprzedaży 282 629,64 276 067,53 272 427,20 119 677,20 188 739,98 

Amortyzacja 43 943,76 33 701,85 22 467,90 11 233,95 44 935,84 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 282 629,64 276 067,53 272 427,20 119 677,20 188 739,98 

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 1 204,79 84 652,52 142 401,37 55 560,93 -236 455,57 

Przychody z inwestycji 285 971,03 285 911,03 285 750,63 161 261,70 257 536,30 

Zysk (strata) ze zbycia inwestycji 20 430,22 20 430,22 20 353,51 12 927,01 31 201,14 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -48 982,16 37 689,47 98 348,58 26 003,20 -227 074,16 

Zysk (strata) brutto -53 846,48 34 041,23 95 916,42 24 787,12 -231 938,48 

Zysk (strata) netto -50 602,48 35 661,23 92 094,42 34 432,12 -218 341,48 

Aktywa trwałe. 601 335,23 620 880,22 628 605,25 634 651,28 201 320,31 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe. 266 941,54 517 857,53 657 900,61 637 849,94 813 671,88 

Należności krótkoterminowe 98 623,58 95 543,99 229 222,09 308 681,92 245 467,91 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 158 021,28 386 874,30 391 526,84 241 127,33 310 376,72 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 321 712,88 505 910,15 597 245,07 688 914,79 412 398,65 

Zobowiązania długoterminowe 79 692,62 134 073,71 131 049,05 128 057,27 125 098,37 

Zobowiązania krótkoterminowe 242 020,26 367 871,44 466 195,02 556 209,52 276 211,28 

Kapitał własny. 546 563,89 632 827,60 689 260,79 583 586,43 602 593,54 

Liczba akcji 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 
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EUR 

Wybrane dane finansowe na: 31-12-2013 30-09-2013 30-06-2013 31-03-2013 31-12-2012 

Przychody ze sprzedaży 68 149,51 65 248,77 62 927,84 28 648,73 46 167,01 

Amortyzacja 10 596,01 7 965,46 5 189,85 2 689,22 10 991,60 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 68 149,51 65 248,77 62 927,84 28 648,73 46 167,01 

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 290,51 20 007,69 32 893,23 13 300,36 -57 838,55 

Przychody z inwestycji 68 955,21 67 575,28 66 005,41 38 603,37 62 995,03 

Zysk ze zbycia inwestycji 4 926,27 4 828,70 4 701,45 3 094,51 7 632,00 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -11 810,90 8 907,93 22 717,50 6 224,73 -55 543,80 

Zysk (strata) brutto -12 983,82 8 045,67 22 155,69 5 933,62 -56 733,64 

Zysk (strata) netto -12 201,60 8 428,56 21 272,85 8 242,48 -53 407,73 

Aktywa trwałe. 144 997,89 146 745,50 145 201,25 151 924,95 49 244,24 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe. 64 366,69 122 396,01 151 968,17 152 690,65 199 029,37 

Należności krótkoterminowe 23 780,76 22 581,89 52 947,91 73 893,31 60 043,03 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38 103,13 91 438,03 90 438,61 57 721,87 75 920,14 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 77 573,51 119 572,24 137 957,38 164 914,73 100 875,36 

Zobowiązania długoterminowe 19 216,01 31 688,42 30 270,96 30 654,78 30 599,87 

Zobowiązania krótkoterminowe 58 357,51 86 946,69 107 686,18 133 147,30 67 563,05 

Kapitał własny. 131 791,06 149 569,27 159 212,05 139 700,87 147 398,25 

Liczba akcji 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 

 

 

Dane finansowe przedstawione w EUR zostały przeliczone po średnim kursie NBP         

Na dzień 31.12.2012   1EUR     4,0882 tabela 252/A/NBP/2012 z dn.  31.12.2012 r. 

Na dzień 31.03.2013   1EUR     4,1774 tabela 063/a/NBP/2013 z dn.  29.03.2013 r. 

 Na dzień 30.06.2013   1EUR     4,3292 tabela 124/a/NBP/2013 z dn.  28.06.2013 r. 

 Na dzień 30.09.2013   1EUR     4,2310 tabela 188/a/NBP/2013 z dn.  27.09.2013 r. 

 Na dzień 31.12.2013   1EUR     4,1472 tabela 252/a/NBP/2013 z dn.  31.12.2013 r. 

 

 

7.2 Skrócone sprawozdanie finansowe - bilans 

AKTYWA (PLN) 31.12.1013 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 31.12.2012 

A.  Aktywa trwałe 601 335,23 620 880,22 628 605,25 634 651,28 201 320,31 

I. Wartości niematerialne i prawne 40 490,01 45 097,16 49 704,35 54 311,54 58 918,73 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 92 637,43 98 272,19 104 898,95 111 525,71 118 152,47 

III. Należności długoterminowe 0 0 0 0 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 441 750,00 441 750,00 441 750,00 441 750,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

17 945,00 26 032,00 21 307,00 14 903,00 10 872,00 

B. Aktywa obrotowe 266 941,54 517 857,53 657 900,61 637 849,94 812 866,88 

I. Zapasy 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
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II. Należności krótkoterminowe 98 623,58 95 543,99 229 222,09 308 681,92 244 662,91 

III. Inwestycje krótkoterminowe 162 067,86 391 519,53 396 098,74 320 314,60 561 484,69 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

2 250,10 26 794,01 28 579,78 4 853,42 2 719,28 

Aktywa razem 868 276,77 1 138 737,75 1 286 505,86 1 272 501,22 1 014 187,19 

PASYWA (PLN) 31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 31.12.2012 

A.  Kapitał (fundusz) własny 546 563,89 632 827,60 689 260,79 583 586,43 608 628,54 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 

        0 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość 
ujemna) 

        0 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 132 229,33 132 229,33 132 229,33    0 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny         0 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

        0 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -435 062,96 -435 062,96 -435 062,96 -350 845,69 (79 064,98) 

VIII Zysk (strata) netto -50 602,48 35 661,23 92 094,42 34 432,12 (212 306,48) 

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

0 0 0 0  0 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 321 712,88 505 910,15 597 245,07 688 914,79 405 558,65 

I. Rezerwy na zobowiązania 0 3 965,00 1,00 4 648,00 11 089,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 79 692,62 134 073,71 131 049,05 128 057,27 125 098,37 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 242 020,26 367 871,44 466 195,02 556 209,52 269 371,28 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0 

Pasywa razem 868 276,77 1 138 737,75 1 286 505,86 1 272 501,22 1 014 187,19 

 

7.3 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN) 31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 31.12.2012 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 

282 629,64 276 067,53 272 427,20 119 677,20 188 739,98 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 

282 629,64 276 067,53 272 427,20 119 677,20 188 739,98 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – 
wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna) 

0 0 0 0  

III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki 

        

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

0 0 0 0  

B. Koszty działalności operacyjnej 254 619,84 191 837,40 130 294,59 64 406,03 383 044,04 

I. Amortyzacja 43 943,76 33 701,85 22 467,90 11 233,95 44 935,84 

II. Zużycie materiałów i energii 2 883,54 2 636,02 1 714,07 713,53 4 671,49 

III. Usługi obce 139 878,77 107 369,73 75 540,42 38 789,11 202 409,72 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 852,00 852 62 0 28 401,12 

V. Wynagrodzenia 60 300,00 42 200,00 27 125,00 12 050,00 87 057,32 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

4 860,00 3 645,00 2 430,00 1 141,84 13 582,09 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 901,77 1 432,80 955,20 477,60 1 986,46 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i  materiałów 0 0 0 0  
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C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 28 009,80 84 230,13 142 132,61 55 271,17 (194 304,06) 

D. Pozostałe przychody operacyjne 591,54 562,63 290,68 290,4 301,38 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0 0 0 0 260,00 

II. Dotacje 0 0 0 0  

III. Inne przychody operacyjne 591,54 562,63 290,68 290,4 41,38 

E. Pozostałe koszty operacyjne 27 396,55 140,24 21,92 0,64 36 417,89 

I. Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

        

II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

        

III. Inne koszty operacyjne 27 396,55 140,24 21,92 0,64 36 417,89 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(C+D–E) 

1 204,79 84 652,52 142 401,37 55 560,93 (230 420,57) 

G. Przychody finansowe 20 430,22 20 430,22 20 353,51 12 927,01 31 914,72 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:         

II. Odsetki, w tym:      0,00  

III. Zysk ze zbycia inwestycji 20 430,22 20 430,22 20 353,51 12 927,01 31 201,14 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji         

V. Inne         

H. Koszty finansowe 70 617,17 67 393,27 64 406,30 42 484,74 22 533,31 

I. Odsetki, w tym: 11 691,95 9 066,70 6 006,40 2 958,90 8 372,09 

II. Strata ze zbycia inwestycji         

III. Aktualizacja wartości inwestycji 58 714,90 58 116,25 58 189,58 39 409,56 13 249,94 

IV. Inne 210,32 210,32 210,32 116,28 911,28 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(F+G–H) 

-48 982,16 37 689,47 98 348,58 26 003,20 (221 039,16) 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.) 0 0 0 0  

I. Zyski nadzwyczajne         

II. Straty nadzwyczajne         

K. Zysk (strata) brutto (I+/–J) -53 846,48 34 041,23 95 916,42 24 787,12 (225 903,48) 

L. Podatek dochodowy -3 244,00 3 648,24 3 822,00 -9 645,00 (13 597,00) 

I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne 4 864,32 3 648,24 2 432,16 1 216,08  

II. Odpis wartości firmy – jednostki 
współzależne 

        

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty) 

        

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) -50 602,48 35 661,23 92 094,42 34 432,12 (212 306,48) 
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7.4 Skrócone sprawozdanie finansowe - zestawienie zmian w kapitale własnym 

Zestawienie zmian w kapitale własnym Assetus Grupa 
Kapitałowa 

Za okres 
01.09.2013 – 
31.12.2013 

Za okres 
01.09.2012 – 
31.12.2012 

Za okres 
01.01.2013 – 
31.12.2013 

Za okres 
01.01.2012 – 
31.12.2012 

I. 
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 632 827,60 576 140,70 597 166,37 820 935,02 

II 
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 546 563,89 597 166,37 546 563,89 597 166,37 

III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 546 563,89 597 166,37 546 563,89 597 166,37 

 

 

7.5 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych 

 

Lp. 

metoda pośrednia 

Za okres 
01.09.2013 – 
31.12.2013 

Za okres 
01.09.2012 – 
31.12.2012 

Za okres 
01.01.2013 – 
31.12.2013 

Za okres 
01.01.2012 – 
31.12.2012 

PLN PLN PLN PLN 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I Zysk (strata) netto -86 263,71 21 025,67 -50 602,48 -223 768,65 

II Korekty razem -85 589,31 -89 355,52 107 348,01 -30 066,00 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -171 853,02 -68 329,85 56 745,53 -253 834,65 

B 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 0,00 0,00     

I Wpływy 0,00 85 960,00 285 971,03 257 796,30 

II Wydatki 57 000,00 1 788,00 495 072,00 71 842,60 

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 000,00 84 172,00 -209 100,97 185 953,70 

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00     

I Wpływy 0,00 0,00 0,00 120 000,00 

II Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 -120 000,00 0,00 0,00 

D Przepływy pieniężne netto razem -228 853,02 15 842,15 -152 355,44 52 119,05 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -228 853,02 15 842,15 -152 355,44 52 119,05 

F Środki pieniężne na początek okresu 386 874,30 294 534,57 310 376,72 258 257,67 

G Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 158 021,28 310 376,72 158 021,28 310 376,72 

  o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00     
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7.6  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 

skonsolidowanego za IV kwartał 2013 r. w ramach stosowanych zasad polityki 

rachunkowości 

Przedstawiamy omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku           

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Krajowym 

Standardami Rachunkowości. 

 

Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały kontrolowane rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 

jednostki. 

 

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich 

ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 

Wartość początkowa środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych                               

i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.  

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, tj. w miesiącu 

następującym po miesiącu oddania środka trwałego do użytku. 

 

Środki trwałe w budowie 

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 

ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów bezpośrednio 

poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub 

przyjęcia do używania, w tym również:  

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, 

pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia 

okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. 

Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej. 

 

Inwestycje  

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających  

z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych 

pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 

wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 

Zapasy 

Towary na dzień bilansowy wyceniono w cenach nabycia. 
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Rozrachunki 

Należności 

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności. Należności mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w przypadku gdy 

przeznaczone są do sprzedaży w okresie powyżej 3 miesięcy. 

 

Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie 

określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. 

 

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. 

Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania mogą być 

wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w przypadku gdy przeznaczone są do sprzedaży w okresie 

powyżej 3 miesięcy. 

 

 

Środki pieniężne 

Wycenia się według wartości nominalnej. 

 

Różnice kursowe 

 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru – w przypadku sprzedaży lub kupna 

walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

- Średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – 

w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym 

mowa w podpunkcie 1, a także w przypadku pozostałych operacji. 

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po średnim 

kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów  

i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności                    

i zobowiązań w walutach  obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.                     

W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków 

trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

 

Rezerwy 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je                          

w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania                     

w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od 

okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 

- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają dłużej niż 12 miesięcy od 

dnia bilansowego, 

- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają nie dłużej niż 12 miesięcy 

od dnia bilansowego.  
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Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub 

wielkości świadczeń.  

 

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na 

bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 

 ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana 

lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 

 z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do 

oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji 

produkcji 

 

Podatek odroczony 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego  

Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych 

różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością 

podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 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 możliwej do odliczenia, przy zachowaniu 

zasady ostrożności.  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich 

różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich 

wartością podatkową. 

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w 

przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 

zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.  

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku 

dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 

własnym, odnosi się również na kapitał własny. 

Kapitał własny  

 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki dominującej                

i wpisanej w KRS. 

 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji 

Zgromadzenia Akcjonariuszy (Wspólników), a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów 

podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

 

Przychody, koszty, wynik finansowy 

Przychody i zyski 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia 

wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 

sposób niż wniesienie wkładów przez właścicieli. 
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Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 

wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego 

niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez właścicieli.  

 

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 

 wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ( pośrednio 

związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

 wynik operacji finansowych,  

 wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 

działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  

 obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest 

jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.  

 

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną 

i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów               

z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 

 

8 Stanowisko na temat prognoz  

Emitent wskazuje, iż w roku 2013 nie przekazywał do publicznej wiadomości 

prognozy wyników finansowych i wyjaśnia, iż aktualnie Zarząd Spółki nie zamierza 

publikować projekcji wyników finansowych. 

 

9 Opis realizacji działań Emitenta w odniesieniu do dokumentu 

informacyjnego 

 

Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie informacyjnym Emitent realizował zawarte 

w nim założenia. W szczególności realizuje kampanie reklamowe podnajmując nośniki 

reklamowe od oferentów na rynku polskim i na zakupionych w 2010 roku ekranach 

ledowych.  

Ponadto, tak jak zakładano, została uruchomiona druga linia biznesowa (reklama w sieci 

internet), która z założenia miała wzbogacić reklamę outdoor. Udało się uruchomić 

wielofunkcyjny portal internetowy o tematyce lifesylowej www.szybkajazda.pl oraz               

o szeroko rozumianej tematyce biznesowej www.telegraf.biz. W fazie rozwoju obu portali 

http://www.szybkajazda.pl/
http://www.telegraf.biz/
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Emitent zatrudniał 9 pracowników i współpracował z firmami zewnętrznymi, których 

działania polegały na promocji portali od strony PR-owej oraz odpowiednim pozycjonowaniu 

i optymalizacji. Budowa tej linii biznesowej wiązała się z licznymi kosztami, m.in. techniczna 

budowa portali, wypłaty dla pracowników oraz promocja w sieci. Poniesione nakłady 

finansowe doprowadziły  do osiągnięcia stabilnej pozycji owych portali, w chwili obecnej 

przynoszą spółce zyski, z miesiąca na miesiąc z tendencją wzrastającą. Jednocześnie nastąpiła 

minimalizacja kosztów na wypłaty dla pracowników oraz na promocję w sieci.  

Podsumowując Emitent prowadzi działalność na dwóch płaszczyznach jedną z nich jest 

realizacja kampanii reklamowych outdoorowych na swoich nośnikach reklamowych typu 

ekrany ledowe i podnajmując nośniki reklamowe innych oferentów jak stanowił dokument 

informacyjny, druga płaszczyzna działalności, która stanowiła założenie dokumentu 

informacyjnego polega na realizacji kampanii reklamowych w sieci internet w serwisach 

informacyjnych, których Emitent jest wydawcą.  

 

10 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w 

przeliczeniu na pełne etaty  

W okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty Emitent zatrudniał jedną 

osobę, oraz Prezesa Zarządu w ramach wynagrodzenia za pełnioną funkcję.  

 

11 Informacje na temat wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w 

przedsiębiorstwie. 

W ramach prowadzonej działalności reklamowej Emitent nie podejmował takiej 

aktywności. 

 

12 Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń mających wpływ na 

osiągnięty wynik 

Szanowni Państwo, 

W czwartym kwartale Spółka prowadziła agencję reklamową realizującą zlecenia 

klientów z zakresu przeprowadzenia kampanii reklamowych w przestrzeni miejskiej i w sieci 

internet.  
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W ramach realizacji kampanii out of home (OOH) Emitent obsługiwał klientów           

z lokalnego rynku oferując im promocyjne pakiety na dwutygodniowe oraz miesięczne 

kampanie reklamowe na nośnikach typu telebim. W ramach tej aktywności udało się 

pozyskać klientów z branży kultury, edukacji oraz centra handlowe. Pakiety są zróżnicowane 

pod kątem zarysu budżetowego i odpowiednio przystosowane do założeń klienta. Po 

czwartym kwartale Spółka może się poszczycić zrealizowanymi kampaniami reklamowymi 

dla ogólnopolskiej sieci kim Multikino Media, centrum sprzedaży nowych markowych 

produktów (m.in. odzież i obuwie) po obniżonych cenach Ptak Outlet, łódzkich szkół 

językowych oraz teatrów. Pracując w oparciu o stworzony kalendarz wydarzeń Spółka 

strategicznie dociera do klientów, którzy realizują kampanie reklamowe sezonowo. Ponadto 

Emitent nieustannie dąży do powiększania portfolio klientów ogólnopolskich. W czwartym 

kwartale prowadził rozmowy handlowe z sieciami handlowymi i przedstawicielami branży 

odzieżowej. Droga do pozyskanie klientów z tych sektorów jest utrudniona z uwagi na 

konkurencję, która na terenie Polski posiada szeroki portfel nośników i jest liderem na rynku 

out of home. 

W minionym kwartale przedstawiciele Spółki zostali zaproszeni przez Spółki                      

z siedzibą w USA i Kanadzie celem prowadzenia wstępnych rozmów dotyczących 

możliwości nawiązania kooperacji lub ewentualnej współpracy JV.  

Agencja reklamowa będąca własnością Spółki kontynuuje swoje energiczne działania 

celem zdynamizowania wzrostu przychodów poprzez optymalizację produktów w ramach 

potrzeb obsługiwanych klientów. Pomimo obiektywnych trudności i dużej konkurencji na 

rynku usług reklamowych jak również częstych zatorów płatniczych Emitent podejmuje 

energiczne działania celem zminimalizowania jednostkowych rezygnacji zamówionych już 

usług.     

W czwartym kwartale dały się odczuć opóźnienia w płatnościach kontrahentów za 

zrealizowane kampanie reklamowe. Emitent zabezpiecza się przed takimi opóźnieniami 

zapisami w umowie, jednak pomimo to kilku klientów znacznie opóźniło płatności. Takie 

utrudnienia są szczególnie istotne gdy Spółka realizuje kampanie reklamowe podnajmując 

nośniki reklamowe od swoich partnerów, za które często musi płaci awansem.     

Czwarty kwartał to także rozwój serwisów informacyjnych Emitenta. Nawiązana 

współpraca w połowie trzeciego kwartału z partnerem zajmującym się pośrednictwem                   
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w procesie publikacji reklam pomiędzy klientami a wydawcami układa się na zadowalającym 

poziomie.  

W ogólnopolskim serwisie informacyjnym www.telegraf.biz są często publikowane 

analizy i komentarze znanych ekonomistów i ekspertów. W czwartym kwartale Spółka 

odczuła wzrost zainteresowania objęciem patronatu nad wydarzeniami związanymi z rynkiem 

biznesowym, jednak z uwagi na ograniczoną ilość miejsc bannerowych w serwisie Spółka 

rezygnuje z patronatu nad wieloma wydarzeniami. Telegraf.biz rozwija się także w mediach 

społecznościowych na Facebooku, w którym na swoim fanpage’u skupia grono kilkuset 

fanów. 

Emitent z zadowoleniem odnotował  również fakt utrzymującej się stałej tendencji 

rosnącej liczby publikacji artykułów sponsorowanych. W ramach portalu 

www.szybkajazda.pl udało się podjąć współpracę ze znanymi markami modowymi, 

kulinarnymi oraz wydawniczymi. Portal cieszy się również uznaniem studentów 

Uniwersytetu Łódzkiego z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna chcących 

odbywać praktyki dziennikarskie w Spółce. 

Z poważaniem  

Sylwia Gola 

 

 

13 Dodatkowe informacje 

 

W czwartym kwartale 2013 roku  Spółka zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy na dzień 17 stycznia 2014 roku, na którym podjęto uchwałę o następującym 

brzmieniu: 

§1  

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 900.000,00 zł                          

( dziewięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 1.800.000,00 zł (jeden miliony 

osiemset tysięcy złotych).  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane 

http://www.telegraf.biz/
http://www.szybkajazda.pl/
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poprzez emisję do 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda (zwanych dalej 

"akcjami serii C").  

3. Akcje serii C zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących 

dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

4. Dzień prawa poboru ustala się na 7 lutego 2014 roku.  

5. Cena emisyjna akcji serii C będzie równa 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za akcję. 

6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki 

przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego 

grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).  

7. Akcje serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. 

8. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki 

proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki 

posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji 

serii C. 

10 lutego 2014 roku Spółka otrzymała informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 lutego 2014 r. uchwały nr 104/14 w 

przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru. Stosownie do treści wymienionej 

uchwały, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił 

zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2.250.000 (dwa miliony 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii 

C spółki ASSETUS S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, 

emitowanych na podstawie Uchwały nr 05/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 17 stycznia 2014 r., dla których dniem prawa poboru jest 7 lutego 2014 r. oraz 

oznaczyć je kodem PLASSTS00053, z zastrzeżeniem, iż w razie nie nastąpienia przesłanek 

dematerializacji jednostkowych praw poboru, Krajowy Depozyt dokona czynności 

rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa 

do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ASSETUS S.A., przysługujących 

akcjonariuszom Spółki. 


