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1. PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU

Czwarty kwartał 2013 roku w działalności Emitenta oraz tworzonej przez niego Grupy Kapitałowej to 
okres  wzmożonej  pracy  nad  realizacją   planów  rozwoju  związanych  z  sektorem  jachtowym  oraz 
wykorzystaniem dotychczasowej działalności Emitenta w budowie nowej, silnej marki na polskim i 
światowym rynku. 

W opinii Zarządu do istotnych wydarzeń w okresie raportowanego kwartału należy zaliczyć:

 finalizację kupna spółki Copernicus Yachts S.A., która z racji swojej działalności otwiera drogę 
Emitentowi do rozwoju w branży produkcji jachtów,

 zmianę nazwy firmy z Abeonet S.A. na Copernicus Yachts Group S.A., dzięki czemu łatwiejsza 
będzie  identyfikacja  Emitenta  z  kierunkami  planowanego  rozwoju  oraz  budowy  grupy 
kapitałowej;

 emisja  i  przydział  obligacji  serii  B  w  spółce  Copernicus  Yachts  S.A.  ,  mająca  wpływ  na  
realizację planów związanych z budową jachtów.

W  ocenie  Zarządu  podjęte  działania  powinny  mieć  pozytywny  wpływ  na  przyszłą  sytuację 
ekonomiczną Emitenta.  

Prezes Zarządu 

Eryk Nyckowski 
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Dane Spółki

Firma: Copernicus Yachts Group  

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa 00-867

Adres: Al. Jana Pawła II  27  

Tel. +48 22 219 9388

fax:  +48 22 203 5393

Internet: www.copernicusyachts.eu

E-mail:  biuro@copernicusyachts.eu

KRS: 0000378711

REGON:  142755369

NIP:  5222971669

1.2. Zarząd

1. Eryk Nyckowski - Prezes Zarządu 

1.3. Rada Nadzorcza

1. Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej

3. Arkadiusz Kuich – Członek Rady Nadzorczej 

4. Magdalena Katarzyna Pawluk - Członek Rady Nadzorczej

5. Michał Łukasz Ławski - Członek Rady Nadzorczej
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3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14.02.2014 r. przedstawia się następująco:

Lp. Imię i nazwisko 

akcjonariusza

Liczba akcji

(w szt.)

Udział w kapitale 

zakładowym 

(w proc.)

Udział  w  głosach 

(w proc.)

1 Veno Spółka Akcyjna * 2 516 377 78,64 78,64 
2 Tomasz Swadkowski  400 000 12,5 12,5
3 Pozostali - 8,86 8,86

RAZEM 100 100

* z podmiotami zależnymi

4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA 

OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent tworzy grupę kapitałową.

Struktura akcjonariatu Copernicus Yachts S.A. na dzień 14.02.2014 r. przedstawia się następująco:

Lp. Imię i nazwisko akcjonariusza Liczba akcji

(w szt.)

Udział w kapitale 

zakładowym 

(w proc.)

Udział w głosach (w proc.)

1 Copernicus Yachts Group S.A. 1.500.000 100 100 

2 Pozostali - - -

RAZEM 100 100

Copernicus Yachts Group S.A.

Copernicus Yachts S.A.
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5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za IV kwartał 2013 r.

Zarząd  Copernicus  Yachts  Group Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w Warszawie  („Emitent”)  przedstawia 

raport za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na który składają się:

• Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w IV kwartale 2013 r. w 
wysokości -64303,67 zł,

• Skonsolidowane dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w IV kwartale 2013 r. w 
wysokości -211341,49 zł

• Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe,

• Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zarząd Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż  wedle jego 

najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie 

z  obowiązującymi  zasadami  rachunkowości,  oraz  że  odzwierciedlają  one  w  sposób  prawdziwy,  

rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Eryk Nyckowski 

Prezes Zarządu
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6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH  PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE 

O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za IV kwartał 2013 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych. 

Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz  

dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

Sprawozdanie  zostało  sporządzone  na  podstawie  ksiąg  rachunkowych  prowadzonych  zgodnie  

z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330). Poniżej  

przedstawiono  zasady  (politykę)  rachunkowości,  ustalenie  wyniku  finansowego  oraz  sposób 

sporządzenia  sprawozdania  finansowego,  jaki  przyjęty  został  przy  sporządzaniu  sprawozdania 

finansowego  za  IV  kwartał  2013  r.  Jednocześnie  należy  zaznaczyć,  że  Spółka  nie  zmieniała 

stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2012 

roku.

Przyjęte zasady rachunkowości:

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Wartości niematerialne i  prawne oraz środki  trwałe wyceniane są według cen nabycia lub 

kosztów  wytworzenia  pomniejszonych  o  umorzenie  oraz  odpisy  z  tytułu  trwałej  utraty 

wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji.  

Składniki  majątkowe,  których wartość  nie  przekracza  kwoty  3 500 zł  objęte  są  ewidencją  

bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.

b) Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Zapasy  wyceniane  są  według  cen  zakupu  lub  kosztu  wytworzenia  nie  wyższych  od  cen 

sprzedaży netto. W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu użytkowe lub przydatność, 

podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją a także 

gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia, zakupu lub koszty 

wytworzenia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen 

sprzedaży netto.
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c) Należności

Należności  długoterminowe,  należności  krótkoterminowe  i  roszczenia  wykazywane  są  w 

kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. 

d) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione,  

lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.



7. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE  BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

BILANS

Pozycja Stan na dzień Stan na dzień

31.12.2012 r. 31.12.2013 r.

882,00

882,00

,00

,00

Aktywa 

A. Aktywa trwałe  559 670,93 1 412 505,82

I. Wartości niematerialne i prawne  556 196,83 410 654,29

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 

2. Wartość firmy 

3. Inne wartości niematerialne i prawne  556 196,83 410 654,29

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 

II. Rzeczowe aktywa trwałe   2 592,10 1 851,53

1. Środki trwałe  2 592,10 1 851,53

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

c) urządzenia techniczne i maszyny 

d) środki transportu 

e) inne środki trwałe  2 592,10 1 851,53

2. Środki trwałe w budowie 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 

III. Należności długoterminowe  1 000 000,00

1. Od jednostek powiązanych 

2. Od pozostałych jednostek 

IV. Inwestycje długoterminowe 

1. Nieruchomości 

2. Wartości niematerialne i prawne 

3. Długoterminowe aktywa finansowe  1 000 000,00

a) w jednostkach powiązanych 

- udziały lub akcje  1 000 000,00

- inne papiery wartościowe 

- udzielone pożyczki 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 

b) w pozostałych jednostkach 

- udziały lub akcje 

- inne papiery wartościowe 

- udzielone pożyczki 

4. Inne inwestycje długoterminowe 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 

B. Aktywa obrotowe  111 078,65 163 017,95

I. Zapasy 

1. Materiały 

2. Półprodukty i produkty w toku 

3. Produkty gotowe 

4. Towary 

5. Zaliczki na dostawy 

II. Należności krótkoterminowe  103 686,61 161 135,95

1. Należności od jednostek powiązanych  41 793,71

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

- do 12 miesięcy 

- powyżej 12 miesięcy 



Pozycja Stan na dzień Stan na dzień

31.12.2012 r. 31.12.2013 r.

b) inne  41 793,71

2. Należności od pozostałych jednostek  61 892,90 161 135,95

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   36 841,55 84 473,55

- do 12 miesięcy  36 841,55 84 473,55

- powyżej 12 miesięcy 
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń  19 061,45 21 997,00

c) inne  5 989,90 54 665,40

d) dochodzone na drodze sądowej 

III. Inwestycje krótkoterminowe   5 244,10

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  5 244,10

a) w jednostkach powiązanych 

- udziały lub akcje 

- inne papiery wartościowe 

- udzielone pożyczki 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

b) w pozostałych jednostkach 

- udziały lub akcje 

- inne papiery wartościowe 

- udzielone pożyczki 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  5 244,10

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach  5 244,10

- inne środki pieniężne 

- inne aktywa pieniężne  

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   2 147,94 1 882,00

Aktywa razem  670 749,58 1 575 523,77

Pasywa 

A. Kapitał (fundusz) własny  434 469,44 245 534,34

I. Kapitał (fundusz) podstawowy  600 000,00 600 000,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy  150 483,87 150 483,87

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -316 014,43

VIII. Zysk (strata) netto  -316 014,43 -188 935,10
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  236 280,14 1 329 989,43

I. Rezerwy na zobowiązania  4 500,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

- długoterminowa 

- krótkoterminowa 

3. Pozostałe rezerwy  4 500,00

- długoterminowe 

- krótkoterminowe  4 500,00

II. Zobowiązania długoterminowe 

1. Wobec jednostek powiązanych 

2. Wobec pozostałych jednostek 



do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

g) z tytułu podatków,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

i) inne

3. Fundusze specjalne

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

1) długoterminowe

2) krótkoterminowe

SUMA

źródło: Emitent

a) kredyty i pożyczki  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

c) inne zobowiązania finansowe 

d) inne 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  231 780,14 1 329 989,43

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   231 780,14 1 329 989,43

a) kredyty i pożyczki  95 567,15 86 488,27

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

c) inne zobowiązania finansowe 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   66 242,19 112 822,92

66 242,19 112 822,92

f) zobowiązania wekslowe

36 766,85 21 302,65

h) z tytułu wynagrodzeń

33 203,95 1 109 375,59

IV. Rozliczenia miedzyokresowe

670 749,58 1 575 523,77



Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat
Pozycja Za okres Za okres Narastająco Narastająco

od 01.10.2013 r. od 01.10.2012 r. od 01.01.2012 r. od 01.01.2013 r.

do 31.12.2013 r. do 31.12.2012 r. do 31.12.2012r. do 31.12.2013r.

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00

D. Koszty ze sprzedaży ,00 ,00 ,00 ,00

E. Koszty ogólnego zarządu

,00

-105,24

,00

635,63

,00

F. Wynik ze sprzedaży

4,23 61,02

,00 4,23 61,02

,00

,00

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym:   30 775,00 216 154,38

- od jednostek powiązanych 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   30 775,00 216 154,38 30 638,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 
wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 
ujemna)  
III. Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki 
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów  
B.Koszt sprzedanych produktów ,towarów i 
materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)   30 775,00 216 154,38

64 303,67 183 922,47 467 939,10 240 099,41

I. Amortyzacja  48 760,84 90 351,95 115 587,10 115 587,10

II. Zużycie materiałów i energii   2 325,21 4 110,67 4 110,67

III. Usługi obce   15 012,44 61 034,08 205 558,13 205 558,13

IV. Podatki i opłaty, w tym:   18 090,40 18 352,38 18 352,38

- podatek akcyzowy  

V. Wynagrodzenia  9 684,00 118 883,59 118 883,59

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   1 139,70 2 098,16 2 098,16

VII. Pozostałe koszty rodzajowe   1 297,13 3 349,07 3 349,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

-64 303,67 -153 147,47 -251 784,72 -209 461,41

D. Pozostałe przychody operacyjne 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

II. Dotacje 

III. Inne przychody operacyjne  14 967,13

E. Pozostałe koszty operacyjne  53 412,25 53 412,25
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 
II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych  

III. Inne koszty operacyjne  53 412,25 53 412,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-
E)   -64 303,67 -206 555,49 -305 135,95 -194 494,28

G. Przychody finansowe 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  

- od jednostek powiązanych  

II. Odsetki, w tym:  

- od jednostek powiązanych  

III. Zysk ze zbycia inwestycji  

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  

V. Inne 

H. Koszty finansowe  4 860,50 11 760,48 16 847,21

I. Odsetki, w tym:   4 860,50 11 760,48 16 847,21

- dla jednostek powiązanych  

II. Strata ze zbycia inwestycji  

III. Aktualizacja wartości inwestycji  

IV. Inne 



-882,00 -882,00

N. Zysk ( strata ) netto 

źródło: Emitent

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(F+G-H)   -64 303,67 -211 415,99 -316 896,43 -211 341,49

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

I. Zyski nadzwyczajne  

II. Straty nadzwyczajne 

K. Zysk (strata) brutto (I±J)  

L. Podatek dochodowy 
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)  

-64 303,67 -210 533,99 -316 014,43 -211 341,49



Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Pozycja Za okres Za okres Narastająco Narastająco

od 01.10.2013 r. od 01.10.2012 r. od 01.01.2013 r. od 01.01.2012 r.

do 31.12.2013 do 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r. do 31.12.2012 r.

,00

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  309 838,01 750 483,87 699 383,87

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

- korekty błędów 
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 
korektach  309 838,01 750 483,87 699 383,87

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  600 000,00 600 000,00 600 000,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 

a) zwiększenie (z tytułu) 

- wydania udziałów (emisji akcji) 

   ... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

- umorzenia udziałów (akcji) 

   ... 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  600 000,00 600 000,00 600 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu  -51 100,00

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 

a) zwiększenie (z tytułu) 

   ... 

b) zmniejszenie (z tytułu)  -51 100,00

   ...  -51 100,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 

a) zwiększenie 

b) zmniejszenie 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  150 483,87 150 483,87 85 000,00

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  65 483,87

a) zwiększenie (z tytułu)  65 483,87

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

- z podziału zysku (ustawowo)  65 483,87
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 

   ... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

- pokrycia straty 

   ... 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  150 483,87 150 483,87 150 483,87

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 

a) zwiększenie (z tytułu) 

... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

- zbycia środków trwałych 

   ... 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 



,00

,00

,00

,00

,00

źródło: Emitent

a) zwiększenie (z tytułu) 

... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

... 
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  65 483,87

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  65 483,87

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

- korekty błędów 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

a) zwiększenie (z tytułu) 

- podziału zysku z lat ubiegłych 

   ... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

... 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  65 483,87

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  -316 014,43

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

- korekty błędów 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

a) zwiększenie (z tytułu) 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 

   ... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

... 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -316 014,43

8. Wynik netto  -64 303,67 -210 533,99 -316 014,43

a) zysk netto 

b) strata netto  -64 303,67 -210 533,99 -316 014,43

c) odpisy z zysku 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  245 534,34 434 469,44 434 469,44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)  245 534,34 434 469,44 434 469,44



Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja Za okres Za okres Narastająco Narastająco

od 01.10.2013 r. od 01.10.2012 r. od 01.01.2013 r. od 01.01.2012 r.

do 31.12.2013 do 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r. do 31.12.2012r.

,00

801,00

-818,94

,54 -882,00

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto   -64 303,67 -210 533,99 -188 935,10 -316 014,43

II. Korekty razem  1 064 303,67 224 289,35 401 965,31

1. Amortyzacja  48 760,84 90 351,95 115 587,10

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   4 860,50 11 708,79

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 

5. Zmiana stanu rezerw  4 500,00

6. Zmiana stanu zapasów 

7. Zmiana stanu należności  -70 680,95 56 518,62 324 078,31

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów  1 086 223,24 69 759,22 -47 179,95

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -3 029,94

10. Inne korekty 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I±II)   1 000 000,00 13 755,36 -188 935,10 85 950,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

I. Wpływy 
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:  

a) w jednostkach powiązanych 

b) w pozostałych jednostkach 

- zbycie aktywów finansowych  

- dywidendy i udziały w zyskach 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 

- odsetki 

- inne wpływy z aktywów finansowych 

4. Inne wpływy inwestycyjne  

II. Wydatki  1 000 000,00 216 710,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych  216 710,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

3. Na aktywa finansowe, w tym:  

a) w jednostkach powiązanych 

b) w pozostałych jednostkach 

- nabycie aktywów finansowych  1 000 000,00

- udzielone pożyczki długoterminowe  

4. Inne wydatki inwestycyjne 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II)   -216 710,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

I. Wpływy  146 667,15
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału  51 100,00

2. Kredyty i pożyczki  95 567,15

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 

4. Inne wpływy finansowe  



,00

,00

F. Środki pieniężne na początek okresu ,00 ,00 ,00

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym ,00 ,00

źródło: Emitent

II. Wydatki  8 511,26 11 708,79

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  3 650,76

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

8. Odsetki  4 860,50 11 708,79

9. Inne wydatki finansowe 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II)   -8 511,26 134 958,36
D. Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III+B.III+C.III) 5 244,10 -188 935,10 4 199,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych

1 044,86

5 244,10 5 244,10



Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

D. Koszty ze sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Wynik ze sprzedaży

K. Odpis wartości firmy
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne
L. Odpis ujemnej wartości firmy
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
N. Zysk (strata) brutto (J +/- K - L + M +/- N)
O. Podatek dochodowy
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
R. Zyski (straty) mniejszości
S. Zysk (strata) netto (O - P - Q +/- R)

źródło: Emitent

Copernicus Yachts 
Groups SA 
31.12.2013

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:   30 638,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)  
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  
B.Koszt sprzedanych produktów ,towarów i materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)  

240 099,41
-209 461,41

D. Pozostałe przychody operacyjne  14 967,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
II. Dotacje 
III. Inne przychody operacyjne  14 967,13
E. Pozostałe koszty operacyjne 
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  
III. Inne koszty operacyjne 
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   -194 494,28
G. Przychody finansowe 
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  
- od jednostek powiązanych  
II. Odsetki, w tym:  
- od jednostek powiązanych  
III. Zysk ze zbycia inwestycji  
IV. Aktualizacja wartości inwestycji  
V. Inne 
H. Koszty finansowe  16 847,21
I. Odsetki, w tym:   16 847,21
- dla jednostek powiązanych  
II. Strata ze zbycia inwestycji  
III. Aktualizacja wartości inwestycji  
IV. Inne  -211 341,49
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)  
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)  
I. Zyski nadzwyczajne  
II. Straty nadzwyczajne 

-211 341,49

-211 341,49
Suma korekt w RZiS
Suma korekt w bilansie i w RZiS



Skonsolidowany Bilans

Aktywa
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
1. Wartość firmy - jednostki zależne
2. Wartość firmy - jednostki współzależne
III. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
IV. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
V. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe ,00
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych
metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w jednostkach zależnych, współzależnych
i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
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
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
 społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

1 310 733,03
410 654,29

410 654,29

898 227,21

1 851,53
1 851,53

1 851,53

619 075,36
323 523,95

323 523,95

277 815,73

277 815,73
84 543,55
84 543,55

59 343,00



c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach zależnych i współzależnych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Różnice kursowe z przeliczenia
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IX. Zysk (strata) netto
X. Odpisy z zysku netto
 w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. Kapitały mniejszości
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
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
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
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
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

133 929,18

15 853,68

15 853,63
15 853,63

1 882,00
1 929 808,39

223 127,95
600 000,00

150 483,87

-316 014,43
-211 341,49

1 706 680,44

289 400,00

289 400,00

289 400,00

1 417 280,44
2 018,88
2 018,88
2 018,88

1 415 261,56
86 488,27



c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Pasywa razem

źródło: Emitent

135 229,31
135 229,31

f) zobowiązania wekslowe
22 962,65

h) z tytułu wynagrodzeń
1 170 581,33

1 929 808,39



Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale

Pozycja Za okres

od 01.10.2013 r. 

do 31.12.2013

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  309 838,01

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

- korekty błędów 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach  309 838,01

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  600 000,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 

a) zwiększenie (z tytułu) 

- wydania udziałów (emisji akcji) 

   ... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

- umorzenia udziałów (akcji) 

   ... 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  600 000,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 

a) zwiększenie (z tytułu) 

   ... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

   ... 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 

a) zwiększenie 

b) zmniejszenie 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  150 483,87

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 

a) zwiększenie (z tytułu) 

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

- z podziału zysku (ustawowo) 

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 

   ... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

- pokrycia straty 

   ... 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  150 483,87
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 

a) zwiększenie (z tytułu) 

... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

- zbycia środków trwałych 

   ... 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 

a) zwiększenie (z tytułu) 

... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

... 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 



,00

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  -316 014,43

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

- korekty błędów 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

a) zwiększenie (z tytułu) 

- podziału zysku z lat ubiegłych 

   ... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

... 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  -316 014,43

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

- korekty błędów 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 

a) zwiększenie (z tytułu) 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 

   ... 

b) zmniejszenie (z tytułu) 

... 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -316 014,43

8. Wynik netto  -211 341,49

a) zysk netto 

b) strata netto  -211 341,49

c) odpisy z zysku 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  223 127,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty)  223 127,95



Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja Za okres
od 01.10.2013 r. 
do 31.12.2013

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
I. Zysk (strata) netto   -211 341,49
II. Korekty razem  -195 487,86
1. Amortyzacja  146 282,57
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  -323 523,95
7. Zmiana stanu należności  187 360,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów  -156 475,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -2 882,00
10. Inne korekty  -46 250,03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)   -15 853,63
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 
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:  
a) w jednostkach powiązanych 
b) w pozostałych jednostkach 
- zbycie aktywów finansowych  
- dywidendy i udziały w zyskach 
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
- odsetki 
- inne wpływy z aktywów finansowych 
4. Inne wpływy inwestycyjne  
II. Wydatki 
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:  
a) w jednostkach powiązanych 
b) w pozostałych jednostkach 
- nabycie aktywów finansowych 
- udzielone pożyczki długoterminowe  
4. Inne wydatki inwestycyjne 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   -15 853,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
I. Wpływy 
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  
II. Wydatki 
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 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  

-15 853,63



F. Środki pieniężne na początek okresu ,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 15 853,63



Copernicus Yachts Group S.A.
8. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA,  WRAZ Z 

OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,  W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 

CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W okresie raportowanego kwartału Zarząd Emitenta prowadził prace związane z realizacją uchwały nr  

13 z dnia 25 września 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W następstwie realizacji rzeczonej  

uchwały  oraz  zapisów  listu  intencyjnego  zawartego  z  Copernicus  Yachts  S.A.  (komunikat  EBI  nr 

24/2013 z dnia 17/07/2013) Emitent nabył 100% udziałów w Copernicus Yachts S.A. za łączną kwotę 

1.000.000 zł (komunikat EBI nr 38/2013 z dnia 25/10/2013).

Copernicus  Yachts  S.A.  na  dzień  sporządzenia  niniejszego  raportu  jest  spółką  zależną  Copernicus  

Yachts  Group  S.A.  w  której  Emitent  posiada  100%  udziałów.  Copernicus  Yachts  S.A.  jest  spółką 

budującą ekskluzywne jachty.  W ocenie  Zarządu jest  to podmiot  mający istotny wpływ na dalszy 

rozwój Emitenta.  

Copernicus Yachts S.A. w okresie raportowanego kwartału prowadził prace związane z budową 12m 

jachtu motorowego.  Copernicus  Yachts  S.A.  celem finansowania  swojej  działalności  wyemitował  i  

przydzielił 3 letnie, niezabezpieczone obligacje serii B na łączną kwotę 289 400 zł ( komunikat EBI nr  

42/2013 z dnia 31/12/2013 oraz  komunikat EBI nr 43/2013 z dnia 31/12/2013).

Zarząd Emitent zgodnie z  uchwałą Walnego Zgromadzenia  dokonał zmiany nazwy firmy z Abeonet 

Spółka  Akcyjna  na  Copernicus  Yachts  Group  Spółka  Akcyjna  (komunikat  EBI  nr  41/2013  z  dnia 

19/12/2013). W ocenie Zarządu dokonana zmiana będzie miała pozytywny wpływ na jednoznaczne 

identyfikowanie Emitenta z sektorem w którym Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. planuje istotny 

rozwój.

Emitent w IV kwartale 2013 nie odnotował istotnych przychodów z działalności operacyjnej.

Copernicus  Yachts  S.A.  w  IV  kwartale  2013  nie  odnotował  istotnych  przychodów  z  działalności 

operacyjnej.



Copernicus Yachts Group S.A.
9. WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PUBLIKOWANYCH W OKRESIE IV KWARTAŁU.

Data Typ Numer Temat

ESPI

Brak raportów w IV kwartale 

EBI

2013-10-18  Bieżący 37/2013  Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

2013-10-25  Bieżący 38/2013  Nabycie aktywów o istotnej wartości

2013-10-25  Bieżący 39/2013  
Informacja na temat stanu wykonania praw z warrantów 
subskrypcyjnych serii A oraz objęcia akcji serii E

2013-11-14  Kwartalny 40/2013  Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

2013-12-19  Bieżący 41/2013  
Zmiana nazwy firmy Emitenta; zmiany KRS; tekst jednolity statutu 
spółki

2013-12-30 Bieżący 42/2013  Emisja obligacji serii B (spółki zależnej)

2013-12-31 Bieżący 43/2013  Zakończenie emisji i przydział obligacji serii B (spółki zależnej)

10. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE 

STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM.

Emitent jest obecnie w trakcie redefiniowania modelu biznesowego. Spółka pragnie poszerzyć źródła 

przychodów i swoją przyszłość wiąże m.in. z budową luksusowych łodzi motorowych. Realizując te 

cele kupiła spółkę pod nazwą Copernicus Yachts S.A.

11. PROGNOZY FINANSOWE.

Do  dnia  sporządzenia  niniejszego  raportu  kwartalnego  Spółka  nie  publikowała  prognoz  wyników 

finansowych.



Copernicus Yachts Group S.A.
12.  INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 

WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

W okresie objętym przedmiotowym raportem Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań 

innowacyjnych. 

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU 

NA PEŁNE ETATY

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na pełny etat.  Osoby współpracują ze 

spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy cywilnoprawne.   

Prezes  Zarządu - Eryk Nyckowski 

Warszawa, dnia 14.02.2014 r.
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