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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością prezentuję raport kwartalny
Spółki Planet Soft S.A. za IV kwartał 2013 roku.

obrazujący

skrócone

sprawozdanie

finansowe

W tym okresie Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 916.014,85 zł (220.875,49 EUR) co stanowi
wzrost o 24,9% r/r., ponadto uzyskała zysk EBITDA w wysokości 1.267.991,45 zł (312.210,00 EUR).
W IV kwartale 2013 r. do grupy dołączyła nowa spółka Docs4You, prowadząca innowacyjny projekt
związany z elektronicznym obiegiem dokumentów i OCR, finansowany ze środków unijnych. Nie mniej
istotnym było także pozyskanie znaczącego kontraktu na sprzedaż licencji technologii STOREQ o wartości
450.000,00 USD (326.936,00 EUR). Dodatkowo w ciągu 5 następnych lat Spółka otrzyma 5% wartości
z każdej kolejnej sprzedaży przez kontrahenta, lecz nie więcej niż 500.000,00 USD.
Emitent w IV kwartale 2013 r. wykonał również wszystkie niezbędne prawno-organizacyjne działania w celu
przeprowadzenia zapisów na akcje nowej emisji serii C o wartości 3 mln zł (723.379,63 EUR), w I kwartale
2014 roku.
Zapraszamy do lektury niniejszego raportu.
Z wyrazami szacunku
Hubert Wochyński

Prezes Zarządu Planet Soft S.A.

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie

Na dzień

Na dzień

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

(w zł)

(w zł)

2 392 634,00

1 310 650,18

2 028 089,14

1 162 514,48

12 508,86

0,00

0,00

2 850,00

347 000,00

140 250,00

5 036,00

5 036,00

955 691,94

859 435,80

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

571 494,55

464 213,55

III. Inwestycje krótkoterminowe

342 092,12

382 316,98

42 105,27

12 905,27

3 348 325,94

2 170 085,98

1 902 178,21

1 698 226,28

300 000,00

300 000,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

0,00

1 389 226,28

604 899,35

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

212 951,93

784 326,93

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

1 446 147,73

480 859,70

8 970,00

8 970,00

II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
Źródło: Emitent

366 442,80

0,00

1 070 734,93

471 889,70

0,00

0,00

3 348 325,94

2 170 085,98

Bilans Emitenta
Na dzień
31.12.2013 r.
(w EUR)
576 927,57

Na dzień
31.12.2012 r.
(w EUR)
316 032,55

489 026,12

280 313,10

3 016,22

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

687,21

IV. Inwestycje długoterminowe

83 670,91

33 818,00

1 214,31

1 214,31

230 442,69

207 232,78

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

137 802,51

111 934,21

III. Inwestycje krótkoterminowe

82 487,49

92 186,77

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

10 152,70

3 111,80

AKTYWA RAZEM

807 370,26

523 265,33

A. Kapitał (fundusz) własny

458 665,66

409 487,43

72 337,96

72 337,96

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

0,00

334 979,33

145 857,29

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

51 348,36

189 122,04

0,00

0,00

348 704,60

115 948,04

2 162,91

2 162,91

88 359,09

0,00

258 182,61

113 785,13

0,00

0,00

807 370,26

523 265,33

Wyszczególnienie
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)

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

1 162 481,25

1 133 066,08

Narastająco
za okres
od
01.01.2013r.
do
31.12.2013r.
(w zł)
5 112 154,35

I. Przychody ze sprzedaży
produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)

1 162 481,25

1 133 066,08

5 112 154,35

4 731 725,47

II. Zmiana stanu produktów

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Koszt wytworzenia produktów
na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów

0,00

0,00

0,00

1 340,65

B. Koszty działalności operacyjnej

298 185,38

369 284,98

4 904 395,03

3 891 683,60

I. Amortyzacja

266 377,60

107 504,08

742 633,84

123 790,05

7 259,20

8 743,95

32 805,24

42 963,84

-15 454,55

152 777,00

3 867 822,91

3 369 330,74

IV. Podatki I opłaty

4 861,00

0,00

17 517,00

0,00

V. Wynagrodzenia

27 898,95

85 877,32

212 291,64

300 465,39

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

4 837,68

8 860,30

23 227,88

36 167,14

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

2 405,50

5 522,33

8 096,52

17 625,79

0,00

0,00

0,00

1 340,65

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

864 295,87

763 781,10

207 759,32

841 382,52

D. Pozostałe przychody operacyjne

164 145,27

0,00

164 146,44

96 924,81

0,00

0,00

0,00

0,00

163 345,00

0,00

163 345,00

83 864,37

III. Inne przychody operacyjne

800,27

0,00

801,44

13 060,44

E. Pozostałe koszty operacyjne

21,43

8 818,63

127,56

131 359,43

Wyszczególnienie

II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

VIII. Wartość sprzedanych towarów
i materiałów

I. Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
II. Dotacje

Za okres
od
01.10.2013r.
do
31.12.2013r.
(w zł)

Za okres
od
01.10.2012r.
do
31.12.2012r.
(w zł)

Narastająco
za okres
od
01.01.2012r.
do
31.12.2012r.
(w zł)
4 733 066,12

I. Strata ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

21,43

8 818,63

127,56

131 359,43

1 028 419,71

754 962,47

371 778,20

806 947,90

34,09

3 734,64

34,09

45 380,51

0,00

0,00

0,00

0,00

12,53

3 243,76

12,53

44 889,63

III. Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

21,56

490,88

21,56

490,88

H. Koszty finansowe

26 839,95

5 528,89

73 261,36

20 882,48

I. Odsetki

26 682,37

4 506,23

54 950,01

19 859,82

II. Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

157,58

1 022,66

18 311,35

1 022,66

1 001 613,85

753 168,22

298 550,93

831 445,93

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

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Straty nadzwyczajne

0,00

0,00

0,00

0,00

1 001 613,85

753 168,22

298 550,93

831 445,93

85 599,00

29 265,00

85 599,00

47 119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

916 014,85

723 903,22

212 951,93

784 326,93

III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki

V. Inne

IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (F+G-H)

K. Zysk (strata) brutto (I-J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie

A. Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi, w tym:
I. Przychody ze sprzedaży
produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)
II. Zmiana stanu produktów

280 305,09

273 212,31

Narastająco
za okres
od
01.01.2013r.
do
31.12.2013r.
(w EUR)
1 232 676,11

280 305,09

273212,31

1 232 676,11

1 140 944,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Za okres
od
01.10.2013r.
do
31.12.2013r.
(w EUR)

Za okres
od
01.10.2012r.
do
31.12.2012r.
(w EUR)

Narastająco
za okres
od
01.01.2012r.
do
31.12.2012r.
(w EUR)
1 141 267,87

III. Koszt wytworzenia produktów
na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej

0,00

0,00

0,00

323,27

71 900,41

89044,41

1 182 579,82

938 388,21

I. Amortyzacja

64 230,71

25922,09

179 068,73

29 849,07

1 750,39

2108,40

7 910,21

10 359,72

-3 726,50

36838,59

932 634,77

812 435,07

IV. Podatki I opłaty

1 172,12

0,00

4 223,81

0,00

V. Wynagrodzenia

6 727,18

20707,30

51 189,15

72 450,18

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe

1 166,49

2136,45

5 600,86

8 720,86

580,03

1331,58

1 952,29

4 250,05

VIII. Wartość sprzedanych towarów
i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

0,00

0,00

0,00

323,27

208 404,68

184167,90

50 096,29

202 879,66

D. Pozostałe przychody operacyjne

39 579,78

0,00

39 580,06

23 371,14

0,00

0,00

0,00

0,00

39 386,82

0,00

39 386,82

20 221,93

192,97

0,00

193,25

3 149,22

E. Pozostałe koszty operacyjne

5,17

2126,41

30,76

31 674,25

I. Strata ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

I. Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne

II. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

5,17

2126,41

30,76

31674,25

247 979,29

182041,49

89 645,59

194 576,56

8,22

900,52

8,22

10 942,45

I. Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Odsetki

3,02

782,16

3,02

10 824,08

III. Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Inne

5,20

118,36

5,20

118,36

H. Koszty finansowe

6 471,82

1 333,16

17 665,26

5 035,32

I. Odsetki

6433,83

1086,57

13 249,91

4 788,73

II. Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

38,00

246,59

4 415,35

246,59

241 515,69

181 608,85

71 988,55

200 483,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241 515,69

181 608,85

71 988,55

200 483,68

20 640,19

7056,57

20 640,19

11 361,64

0,00

0,00

0,00

0,00

220 875,49

174 552,28

51 348,36

189 122,04

F. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe

IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (F+G-H)
J. Wyniki 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)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie

Za okres
od
01.10.2013r.
do
31.12.2013r.
(w zł)

Za okres
od
01.10.2012r.
do
31.12.2012r.
(w zł)

Narastająco
za okres
od
01.01.2013r.
do
31.12.2013r.
(w zł)

Narastająco
za okres
od
01.01.2012r.
do
31.12.2012r.
(w zł)

A. Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
III. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej
I. Wpływy
II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem
(A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek
okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu
(F+/-D)
Źródło: Emitent

916 014,85

723 903,22

212 951,93

784 326,93

-1 860 526,88

-787 403,21

-201 106,66

-867 449,73

-944 512,03

-63 499,99

11 845,27

-83 122,80

0,00

376 234,45

0,00

1 504 937,82

87 000,00

353 587,51

576 000,00

1 414 350,05

-87 000,00

22 646,94

-576 000,00

90 587,77

-40 834,64

0,00

653 549,23

0,00

-782 235,00

0,00

162 643,36

0,00

741 400,36

0,00

490 905,87

0,00

-290 111,67

-40 853,05

-73 248,86

7 464,97

0,00

0,00

0,00

0,00

372 674,79

196 665,03

155 811,98

148 347,01

82 563,12

155 811,98

82 563,12

155 811,98

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie

Za okres
od
01.10.2013r.
do
31.12.2013r.
(w EUR)

Za okres
od
01.10.2012r.
do
31.12.2012r.
(w EUR)

Narastająco
za okres
od
01.01.2013r.
do
31.12.2013r.
(w EUR)

Narastająco
za okres
od
01.01.2012r.
do
31.12.2012r.
(w EUR)

A. Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
III. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej
I. Wpływy
II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem
(A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek
okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu
(F+/-D)
Źródło: Emitent

220 875,49

174 552,28

51 348,36

189 122,04

-448 622,42

-189 863,81

-48 492,15

-209 165,15

-227 746,92

-15 311,53

2 856,21

-20 043,11
0,00

0,00

90 720,11

0,00

362 880,45

20 978,01

85 259,33

138 888,89

341 037,34

-20 978,01

5 460,78

-138 888,89

21 843,12
0,00

-9 846,32

0,00

157 588,07

0,00

-188 617,62

0,00

39 217,63

0,00

178 771,31

0,00

118 370,44

0,00

-69 953,62

-9 850,75

-17 662,24

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 861,78

47 421,16

37 570,40

35 770,40

19 908,16

37 570,40

19 908,16

37 570,40

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie

Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu (BO)
Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu (BO), po korektach
Kapitał (fundusz) własny na koniec
okresu (BZ)
Kapitał (fundusz) własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu (BO)
Źródło: Emitent

986 163,36

965 323,06

Narastająco
za okres
od
01.01.2013r.
do
31.12.2013r.
(w zł)
1 689 226,28

986 163,36

965 323,06

1 689 226,28

904 899,35

1 902 178,21

1 689 226,28

1 902 178,21

1 689 226,28

1 902 178,21

1 689 226,28

1 902 178,21

1 689 226,28

986 163,36

965 323,06

1 689 226,28

904 899,35

Za okres
od
01.10.2013r.
do
31.12.2013r.
(w zł)

Za okres
od
01.10.2012r.
do
31.12.2012r.
(w zł)

Narastająco
za okres
od
01.01.2012r.
do
31.12.2012r.
(w zł)
904 899,35

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie

Kapitał (fundusz) własny na
początek okresu (BO)
Kapitał (fundusz) własny na
początek okresu (BO), po
korektach
Kapitał (fundusz) własny na koniec
okresu (BZ)
Kapitał (fundusz) własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
Kapitał (fundusz) własny na
początek okresu (BO)
Źródło: Emitent

237 790,16

232 765,01

Narastająco
za okres
od
01.01.2013r.
do
31.12.2013r.
(w EUR)
407 317,29

237 790,16

232 765,01

407 317,29

218 195,25

458 665,66

407 317,29

458 665,66

407 317,29

458 665,66

407 317,29

458 665,66

407 317,29

237 790,16

232 765,01

407 317,29

218 195,25

Za okres
od
01.10.2013r.
do
31.12.2013r.
(w EUR)

Za okres
od
01.10.2012r.
do
31.12.2012r.
(w EUR)

Narastająco
za okres
od
01.01.2012r.
do
31.12.2012r.
(w EUR)
218 195,25

Przy sporządzaniu niniejszego raportu kwartalnego przyjęto następuje regulacje prawne:


Załącznik nr 3 Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień
1 czerwca 2013 r.);



Ustawa o rachunkowości;



Krajowe Standardy Rachunkowości;



Zasady (polityki) rachunkowości Spółki.

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

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


wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut,
stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy,



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



w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień,



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



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

dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych,

o

ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych.

Do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny (jako kurs faktycznie
zastosowany). Kurs historyczny jest to kurs, po którym dokonano wyceny waluty w dniu jej wpływu na

rachunek walutowy. Dokonując wyceny rozchodu walut z rachunku walutowego według kursu
historycznego Spółka stosuje metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.
Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury.
Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez
potwierdzenie sald z bankiem.
Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana
poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami.

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są
według wartości podlegającej zapłacie.
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według
średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.
Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy
kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania
odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po
obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego.
Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na:


należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości
należności nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej
likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,



należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli
majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w
wysokości 100% należności,



należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do
postępowania sądowego w wysokości 100% należności,



należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości
100% należności.

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

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy
zastosowaniu metody liniowej.
Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy potwierdzoną postanowieniem
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o
wartości do 3 500 zł, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i
księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania
danych ewidencyjnych z dokumentacją.

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków
trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy czym środki trwałe o wartości do 3 500,
traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w
zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady
amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.

Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość
nabycia tych składników majątku.
Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne
okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż
zobowiązania na nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w
równych ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie
zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki
na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.
Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych
okresów są rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie
dokonuje się ich comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch
wartości: 1-2% sumy bilansowej lub 05-1% przychodów ze sprzedaży.
Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres
sprawozdawczy:


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



prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie
jest jeszcze znana.

Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi
zmniejszają bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich
ustalenia.
Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych
na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością

przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania
zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie
będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich
wartości.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w
przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,
które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
podatkowej możliwej do odliczenia.
Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych
ewidencyjnych z dokumentacją.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze
sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na
poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału
zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej po potrąceniu kosztów emisji.
Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych
z dokumentacją.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w
przyszłości, jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w
przyszłości.
Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek
podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z
dokumentacją.

Przychodem z tytułu świadczenia usług finansowych jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z
podstawową działalnością Spółki.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są
to poniesione koszty operacji finansowych.
Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu
inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do
przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o
zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie
stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów.

Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności
operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe
obciążenia wyniku.

W okresie objętym raportem Emitent podjął działania w zakresie finansowania projektów grupy, ich
rozwoju oraz opracowania strategii Emitenta na kolejne lata.
Czwarty kwartał 2013 roku przyniósł wzrost przychodów z porównywalnym okresem roku
poprzedniego o 2,60% do 1.162.481,25 zł (280.305,08 EUR). Przychody narastająco od początku roku
w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku wzrosły o 8,04% do 5.112.154,35 zł
(1.232.676,11 EUR). Uzyskane przychody podobnie jak w poprzednim kwartale pochodzą od klientów
krajowych. Spółka za czwarty kwartał 2013 roku odnotowała zysk w wysokości 916.014,85 (220.875,49
EUR) zysk EBITDA na poziomie 1.267.991,45 zł (312.210,00 EUR). Wysokość zysku netto w znaczącej
części wynika ze sprzedaży usług informatycznych, które narastająco w 2013 r. wyniosły 5.042.404,35
zł. (1.215.857,51 EUR).
Niezmiennie głównym źródłem przychodów dla Spółki był outsourcing usług programistycznych,
a wypracowany przychód ze sprzedaży to efekt pozyskanych wcześniej zleceń na wykonanie
projektów informatycznych. Prezentowane przychody z usług informatycznych za IV kwartał 2013 r.
zawierają przychody ze sprzedaży produktów własnych.
W zakresie produktu STOREQ w IV kwartale 2013 r. Emitent przeprowadził działania promocyjne oraz
przygotowania do jego komercjalizacji w innych sektorach klientów niż próbował dotychczas. Emitent
w dniu 17 grudnia 2013r. podpisał umowę sprzedaży licencji na system STOREQ z amerykańską firmą
działającą na rynku nowych technologii. Zawarta umowa dotyczyła sprzedaży na wyłączność licencji
technologii synchronizacji plików związanej z produktem STOREQ, z warunkiem dokonania sprzedaży
przez Emitenta w lipcu 2014 r. Umowa zawiera klauzule dodatkowych korzyści przyszłych dla
Emitenta

na

okres
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lat.

Cena

sprzedaży

licencji

została

ustalona

na

poziomie

450.000,00 USD (326.936,00 EUR). Dodatkowo w ciągu 5 następnych lat Emitent będzie otrzymywać
5%

wartości

z

każdej

kolejnej

sprzedaży

przez

kontrahenta,

lecz

nie

więcej

niż

500.000,00 USD (363.262,00 EUR). Zarząd Emitenta szacuje, że łączna wartość przychodów
osiągnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, wynikających z jej realizacji wyniesie ok.
2,75 mln PLN (658.084,00 EUR) (EBI nr 53/2014). Przychody z tej transakcji Emitent będzie realizował
począwszy od 2014 roku.

W IV kwartale 2013 roku Emitent opublikował Memorandum Inwestycyjne w zakresie nowej emisji
akcji serii C (EBI nr 56/2013). Zgodnie z tym dokumentem Emitent chce pozyskać, w drodze emisji
publicznej akcji z prawem poboru, nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej 51 groszy.
Emitent przedstawił w Memorandum Inwestycyjnym wszystkie istotne informacje w zakresie nowego
modelu działania oraz terminy związane z zapisami na akcje, a przede wszystkim cele emisyjne tj.
wsparcie płynnościowe projektów unijnych oraz akwizycja nowych podmiotów. Środki pozyskane w
nowej emisji akcji pozwolą Emitentowi wesprzeć płynnościowo prowadzone projekty unijne. Zdaniem
Emitenta jest to bardzo istotny element mający bezpośredni wpływ na ewentualne przyspieszenia
realizacji projektów oraz wypłaty dofinansowań. Należy zauważyć fakt, iż środki wspierające realizacje
projektów unijnych, zostaną zwrócone w formie refundacji zgodnie z intensywnością wsparcia
danego programu unijnego.
W IV kwartale 2013 roku, Spółka PAYOWA Sp. z o. o. w dalszym ciągu nie rozpoczęła działalności
operacyjnej. Jednak Emitent podjął stosowne działania zmierzające do przygotowania i uruchomienia
projektu w III kwartale 2014 roku. Projekt prowadzony przez Spółkę PAYOWA to innowacyjny system
płatności online umożliwiający ich odroczenie do 30 dni bez żadnych dodatkowych kosztów dla
Klientów końcowych. PAYOWA pozwoli dokonać zakupu bez pieniędzy, a płatność odłożyć na później.
Zdaniem Emitenta jest to usługa o znaczącym potencjale rozwoju. Emitent zamierza kierować usługę
do osób w wieku od 18 do 30 lat, nie posiadających karty kredytowej. Za pomocą tej usługi w ciągu
kilku sekund nastąpi płatność. Zdaniem Emitenta usługa PAYOWA to nie tylko sposób dokonywania
płatności, ale przede wszystkim możliwość znacznego zwiększenia sprzedaży przez sklep internetowy
posiadający tego typu formę płatności, dzięki możliwości sprzedaży do grupy, która w momencie
zakupu nie posiada wystarczających środków.
Uruchomienie projektu w ww. terminie podyktowane jest potrzebą spełnienia przez Spółkę
wszystkich wymogów prawnych jak i ze względu na wymagania projektu w zakresie kapitału
obrotowego. Emitent do tej pory prowadził działania zmierzające do zapewnienia odpowiedniego
finansowania projektu w początkowej fazie rozwoju zapewniając finansowanie na poziomie
2.100.000,00 zł (506.365,74 EUR po kursie z dnia 31.12.2013r.). Zdaniem Emitenta w kolejnych
okresach po uruchomieniu projektu ta kwota będzie znacząco niewystarczająca, w związku z tym

planuje pozyskanie kapitału dłużnego, bezpośrednio przez Spółką PAYOWA na przełomie
2014 i 2015 roku.
W zakresie produktu Aplicon, Emitent prowadzi działania promocyjne i komercjalizacyjne platformy
Aplicon.pl. Emitent rozpoczął projekt rozwoju platformy Aplicon finansowanego w ramach
dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. “Wspieranie
wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w kwocie 326.690,00 zł (78.773,63 EUR po średnim
kursie NBP z dn. 31.12.2013r.), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 553.650,00 zł
(133.499,71 EUR po średnim kursie NBP z dn. 31.12.2013r.) (RB EBI nr 9/2013). W okresie objętym
raportem Emitent realizował zadania związane z projektem zgodnie z przyjętym harmonogramem.
W zakresie projektu PoqAd, realizowanego przez PoqAd Sp. z o.o., spółka w dniu 1 sierpnia 2013 roku
rozpoczęła realizacje projektu systemu służącego do samodzielnego projektowania i zarządzania
zawartością aplikacji mobilnej na systemy Android, iOS oraz Windows Phone za pośrednictwem
przeglądarki internetowej. System PoqAd opiera się na gotowych modułach funkcjonalnych. Klient za
pomocą graficznego interfejsu użytkownika w aplikacji webowej może zdecydować, które moduły
będą znajdowały się w jego aplikacji, a także zdefiniować treść i zawartość poszczególnych modułów
(RB EBI nr 10/2013). Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Kwota dofinansowania to 436.800,00 zł
(105.324,07 EUR po kursie z dn. 31.12.2013r.) natomiast całkowita wartość projektu wynosi
624.000,00 zł (150.462,96 EUR po kursie z dn. 31.12.2013r.). Planowane zakończenie projektu to
styczeń 2015 r. Emitent w okresie objętym raportem poczynił działania mające na celu
zainteresowanie tym produktem zewnętrznych inwestorów, w celu zapewnienia kolejnej rundy
finansowania projektu. W kolejnych kwartałach 2014 roku Emitent spodziewa się pozyskać
finansowanie na kolejny etap tego projektu, zapewniając mu stabilny rozwój w 2015 i kolejnych
latach.
W zakresie projektu Zegarka Boddie, realizowanego przez Rearden Technology S.A. Spółka
w IV kwartale 2013 roku kontynuowała działania zmierzające do pozyskania finansowania na
rozpoczęcie produkcji Innowacyjnego Zegarka Boddie. Wcześniejsze założenia biznes planu
dotyczące finansowania produkcji Boddie opierały się na kampanii finansowania społecznościowego,
która nie odniosła sukcesu. W związku z faktem, iż w okresie objętym raportem władze spółki
Rearden Technology S.A.

nie

doprowadziły

do

osiągnięcia

planowanych

celów

związanych

z finansowaniem projektu oraz po ujawnieniu uzasadnionych podejrzeń w zakresie nierzetelnego
i niezgodnego z ładem korporacyjnym działania Zarządu, Emitent podjął decyzje w zakresie

wprowadzenia planu naprawczego w spółce Rearden Technology S.A. w zakresie: przeprowadzenia
audytu działań Zarządu, zmianę Zarządu, przygotowanie planu projektu w zakresie produkcji Boddie
– inteligentnego zegarka. W zakresie planu projektu Emitent spodziewa się w kolejnych miesiącach
m.in. zmiany design zegarka, wyłonienie partnera odpowiedzialnego za produkcję, rozpoczęcia
produkcji, uruchomienia internetowego kanału sprzedaży. Wszystkie wymienione zadania mają
zakończyć się w IV kwartale 2014 roku.
Projekt QR Shoper realizowany przez Value Lab Sp. z o.o. to rozwiązanie mobilne dla sklepów
i działów marketingu, platforma internetowa za pomocą której przedsiębiorstwa mogą dotrzeć do
końcowych klientów i przedstawić swoją pełną ofertę produktową - wykorzystując generowane przez
system informatyczny kody QR. QR Shoper to nowoczesne narzędzie marketingu i innowacyjny kanał
promocji i sprzedaży.
Platforma QR Shoper składa się z aplikacji mobilnej oraz internetowego systemu dostępnego przez
przeglądarkę WWW. Aplikacja mobilna służy jako skaner dowolnych kodów QR, które identyfikują
oferowany produkt. Dzięki kodom aplikacja wyświetla na ekranie telefonu dodatkowe informacje na
temat produktu w formie: grafiki, filmu, animacji, obiektu 3D lub linku. Aplikacja może również służyć
jako wirtualny sklep. Jest wyposażona w moduł płatności. Aktualny termin zakończenia projektu to
przełom II i III kw. 2014 r. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego plany Emitenta nie uległy
zmianie w zakresie tego projektu.
Cloud Storage sp. z o.o. powołana została w celu opracowania nowej technologii przetwarzania i
archiwizowania danych (zdjęć, dokumentów etc.) w ramach computing cloud. W IV kwartale 2013
roku Cloud Storage sp. z o.o. wciąż nie prowadziła działalności. Emitent kontynuuje działania
zmierzające do wycofania się z tego projektu.
W związku z planowanym rozwojem działalności związanym z opracowywaniem nowych produktów,
technologii i ich komercjalizacją oraz powiększeniem liczby projektów, w które będzie zaangażowany
Emitent, Zarząd Spółki Emitenta planuje opublikować nowe cele związane ze strategią Spółki na lata
2014-2016, jednak ze względu na fakt przeprowadzania planowanej emisji akcji serii C oraz
konieczności wzięcia pod uwagę jej wyników w planach na kolejne lata, Emitent opublikuje ww.
informacje w kolejnych miesiącach.

W świetle przedstawionych wyników finansowych za IV kwartał 2013 r. Zarząd Emitenta podtrzymuje
realizację korekty prognoz wyników finansowych na 2013 r., która została zamieszczona w raporcie
z dnia 9 grudnia 2013 roku (EBI nr 51/2013).

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji,
o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

W czwartym kwartale 2013 Emitent podjął następujące działania związane z rozwiązaniami
innowacyjnymi mającymi wpływ na Spółkę:
- Emitent kontynuuje rozwój platformy Aplicon w oparciu o realizowany projekt finansowany
w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.
“Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w kwocie 326.690,00 zł (78.773,63 EUR po
średnim kursie NBP z dn. 31.12.2013r.), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 553.650,00 zł
(133.499,71 EUR po średnim kursie NBP z dn. 31.12.2013r.) (RB EBI nr 9/2013).
Ponadto w okresie objętym raportem Planet Soft S.A. podpisał umowę zakupu udziałów w spółce
DOCS4YOU sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z treścią zawartej umowy zakupione zostaje
49,00% udziałów w kapitale zakładowym spółki za łączną cenę 100.000,00 zł (24.112,66 EUR po kursie
z dn. 31.12.2013r.). Podpisana umowa sprzedaży udziałów wynika z wcześniejszej umowy
przedwstępnej zakupu udziałów, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 23/2013.
Należy zauważyć, że Spółka DOCS4YOU sp. z o.o prowadzi projekt e-usługi DigitizeDoks, będącej
zaawansowanym narzędziem do inteligentnego przetwarzania i katalogowania digitalizowanych

dokumentów. Na realizację tego projektu opisywane przedsiębiorstwo otrzymało dotację ze środków
UE w ramach programu POIG 8.1 w kwocie 490.000,00 zł (118.152,01 EUR po kursie z dn.
31.12.2013r.), przy czym całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 700.000.00 zł (168.788,58
EUR po kursie z dn.31.12.2013r.) netto. Dołączenie do Grupy nowego produktu ma istotne znaczenie
w zakresie przyszłych przychodów Emitenta oraz zysków wynikających ze sprzedaży produktu
objętego projektem lub sprzedaży licencji na posiadaną przez Spółkę technologię (EBI nr 52/2013).

Zarząd Emitenta nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu art. 2 ust. 1. pkt. 44) ustawy
o rachunkowości. Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym w skład grupy spółek
powiązanych z Emitentem wchodziły następujące podmioty:


Rearden Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent posiada 45% w kapitale
zakładowym),



PoqAd Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu (Emitent posiada 49% w kapitale zakładowym),



Cloud Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 49% w kapitale
zakładowym),



Value Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (Emitent posiada 49% w kapitale
zakładowym).



Docs4You Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent posiada 49% w kapitale zakładowym)



PAYOWA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym).

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie sporządza skonsolidowanych
sprawozdań finansowych, gdyż nie jest podmiotem dominującym w stosunku do podmiotów
powiązanych.
W przypadku podmiotu PAYOWA Sp. z o.o. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym
jednak na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości konsolidacją nie zostało objęte
sprawozdanie finansowe PAYOWA Sp. z o.o. z uwagi na fakt braku rozpoczęcia działalności do końca
IV kwartału 2013 r. oraz nieistotności danych tej jednostki dla realizacji obowiązku określonego w
art. 4. ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Emitent spodziewa się, iż w I kwartale 2014 Spółka rozpocznie
działalność, a jej dane staną się istotne. W tym zakresie Emitent planuje rozpocząć publikacje
skonsolidowanych sprawozdań finansowanych w kolejnym raporcie po rozpoczęciu przez PAYOWA
Sp. z o.o. działalności.

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w
głosach na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz
Conspole
Holdings Limited
Pozostali
Suma

Liczba akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

2.484.000

82,80%

4.484.000

89,68%

516.000

17,20%

516.000

10,32%

3.000.000

100,00%

5.000.000

100,00%

Źródło: Emitent

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Emitent zatrudniał 3 osoby na umowę o pracę. W okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 r. Emitent nawiązywał współpracę przede wszystkim w oparciu o umowy
cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło). We wskazanym okresie Emitent zawarł takie
umowy z 30 osobami.

