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Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 



 

 

 

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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.  Rzeczowe aktywa trwałe
1.  Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania 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

III.  Należności długoterminowe
1.  Od jednostek powiązanych
2.  Od pozostałych jendostek

IV.  Inwestycje długoterminowe
1.  Nieruchomości
2.  Wartości niematerialne i prawne
3.  Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne długoterminowe aktywa finansowe

V.  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, ubepieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń

c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

III.  Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

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
   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
   - inne środki pieniężne
   - inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM:

Wyszczególnienie

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE (dane w zł.)

AKTYWA

978 539,57

I.  Wartości niematerialne i prawne 641 499,95
1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych

3.  Inne wartości niematerialne i prawne 641 499,95
4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 264 408,62
264 408,62

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 107 837,31

139 008,48

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III.  Należności długoterminowe

1.  Od jednostek powiązanych
2.  Od pozostałych jendostek

IV.  Inwestycje długoterminowe

2.  Wartości niematerialne i prawne
3.  Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

    - inne papiery wartościowe

    - inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach

    - inne papiery wartościowe

    - inne długoterminowe aktywa finansowe

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72 631,00

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe
9 517 821,19
4 535 328,86

2.  Półprodukty i produkty w toku

4 523 691,86

II.  Należności krótkoterminowe 4 874 607,99
1.  Należności od jednostek powiązanych 148 073,04

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 148 073,04
148 073,04

    - powyżej 12 miesięcy

2. Należności od pozostałych jednostek 4 726 534,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 535 279,89

4 535 279,89
    - powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubepieczeń społecznych i zdrowotnych 

164 532,64
d) dochodzone na drodze sądowej

III.  Inwestycje krótkoterminowe 72 765,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

   - inne papiery wartościowe 

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach

   - inne papiery wartościowe 

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) 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 35 119,27

10 496 360,76

BILANS

Wyszczególnienie Stan na 31.03.2014
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(dane w zł.) 

 

978 539,57 1 069 718,41

641 499,95 807 476,36
0,00 0,00
0,00 0,00

641 499,95 807 476,36
0,00 0,00

264 408,62 250 123,05
264 408,62 250 123,05

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

107 837,31 15 946,12
139 008,48 234 176,93
17 562,83 0,00

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

72 631,00 12 119,00

72 631,00 12 119,00

0,00 0,00
9 517 821,19 8 403 035,55
4 535 328,86 3 465 940,66

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

4 523 691,86 3 465 940,66
11 637,00 0,00

4 874 607,99 4 802 908,29
148 073,04 0,00
148 073,04 0,00
148 073,04 0,00

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

4 726 534,95 4 802 908,29
4 535 279,89 4 251 999,53
4 535 279,89 4 251 999,53

0,00 0,00

26 722,42 519 016,95

164 532,64 31 891,81
0,00 0,00

72 765,07 51 169,05
72 765,07 51 169,05

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

72 765,07 51 169,05
72 765,07 51 169,05

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

35 119,27 83 017,55

10 496 360,76 9 472 753,96

Stan na 31.03.2014 Stan na 31.03.2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy

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

I.   Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

     - krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy

     - krótkoterminowa
II. Zobowiązania długoterminowe

1.  Wobec jednostek powiązanych
2.  Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dlużnych 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 dlużnych papierów wartościowych
c)  inne zobowiązania finansowe
d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
     - do 12 miesięcy
     - powyżej 12 mieięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f)  zobowiązania wekslowe
g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h)  z tytułu wynagrodzeń
i)  inne

3. Fundusze specjalne
IV.  Rozliczenia międzyokresowe

1.  Ujemna wartość firmy
2.  Inne rozliczenia międzyokresowe

 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych

Wyszczególnienie

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy
V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

PASYWA RAZEM:

VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

     - długoterminowa

     - długoterminowa

II.    Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III.   Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

PASYWA

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 522 797,66
I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 4 000 000,00

81 506,32

106 274,96
891 727,31

443 289,07
IX.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

4 973 563,10
I.   Rezerwy na zobowiązania 18 273,87

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

14 867,87

14 867,87
II. Zobowiązania długoterminowe 30 780,82

1.  Wobec jednostek powiązanych
2.  Wobec pozostałych jednostek 30 780,82

b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 30 780,82

III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 917 908,41
1.  Wobec jednostek powiązanych

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

     - powyżej 12 miesięcy

2.   Wobec pozostałych jednostek 4 910 683,81
1 783 722,12

b)  z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych
c)  inne zobowiązania finansowe 70 814,78
d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 026 730,24

2 026 730,24
     - powyżej 12 mieięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f)  zobowiązania wekslowe
g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 959 223,79
h)  z tytułu wynagrodzeń 60 868,03

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 6 600,00

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe

10 496 360,76

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych

Wyszczególnienie

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy
V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

II.    Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III.   Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

Stan na 31.03.2014
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5 522 797,66 4 507 969,70
4 000 000,00 3 199 720,00

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

81 506,32 0,00
0,00 0,00

106 274,96 988 061,28
891 727,31 0,00

443 289,07 320 188,42

0,00 0,00

4 973 563,10 4 964 784,26
18 273,87 36 150,45

3 406,00 0,00
0,00 0,00

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

14 867,87 36 150,45

0,00 0,00
14 867,87 36 150,45

30 780,82 111 663,71
0,00 0,00

30 780,82 111 663,71
0,00 0,00
0,00 0,00

30 780,82 111 663,71
0,00 0,00

4 917 908,41 4 816 970,10
7 224,60 0,00
7 224,60 0,00
7 224,60 0,00

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

4 910 683,81 4 816 970,10
1 783 722,12 996 306,09

0,00 0,00
70 814,78 69 452,06

2 026 730,24 3 604 013,77
2 026 730,24 3 604 013,77

0,00 0,00
3 740,00 0,00

0,00 0,00
959 223,79 83 483,99
60 868,03 48 576,18
5 584,85 15 138,01

0,00 0,00
6 600,00 0,00

0,00 0,00
6 600,00 0,00

0,00 0,00
6 600,00 0,00

10 496 360,76 9 472 753,96

Stan na 31.03.2014 Stan na 31.03.2013



 

 

 

 

 

 

 

A

I.

II. 

III.

IV.

B.

I.

II. 

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

C.

D.

I.

II. 

III. Inne przychody operacyjne

E.

I.

II. 

III. Inne koszty operacyjne

F.

G.

I.

 - od jednostek powi

II.

 - od jednostek powi

III. Zysk ze zbycia inwestycj i

IV.

V.

H.

I.

 - dla jednostek powi

II. Strata ze zbycia inwestycji

III.

IV. Inne

I.

J.

I.

II.

K.

L.

M.

N.

Koszty działalno ści operacyjnej

Przychody netto ze sprzeda

w tym: od jednostek powi

Przychody netto ze sprzeda

Zmiana stanu produktów (zwi
zmniejszenie - warto

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzeda

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i  opłaty, w tym: 

 - podatek akcyzowy

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne 

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość  sprzedanych towarów i materiałów

Wynik ze sprzeda ży (A-B)

Pozostałe przychody operacyjne

Odsetki, w tym:

Dotacje

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartoś

Wynik z działalno ści operacyjnej  (C+D-E)

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

Odsetki, w tym:

Aktualizacja wartoś

Inne

Koszty finansowe

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwi

Wynik netto (K-L-M)

Aktualizacja wartoś

Wynik z działalno ści gospod. (F+G-H)

Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (J.I-J.II)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Wynik brutto (I+/-J)

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

6 265 843,65

47 418,96

6 218 424,69

5 754 182,80

83 627,55

69 649,27

737 817,68

250 090,22

53 981,76

45 681,30

4 512 932,58

511 660,85

15 054,29

Inne przychody operacyjne 15 054,29

12 060,53

Inne koszty operacyjne 12 060,53

514 654,61

75 551,85

 - od jednostek powiązanych

 - od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycj i

75 551,63

34 328,39

30 532,81

 - dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

555 878,07

555 878,07

112 589,00

443 289,07

ci operacyjnej

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzeda ży i zrównane z nimi,

Od 01.01.2014 do 
31.03.2014

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość  dodatnia, 
zmniejszenie - wartość  ujemna)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

ycie materiałów i energii

Podatki i  opłaty, w tym: 

 - podatek akcyzowy

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe

 sprzedanych towarów i materiałów

y (A-B)

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

ci operacyjnej  (C+D-E)

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

Aktualizacja wartości inwestycji

zkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Aktualizacja wartości inwestycji

ci gospod. (F+G-H)

 nadzwyczajnych (J.I-J.II)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne
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6 265 843,65 6 056 633,03

0,00 0,00

47 418,96 3 014,58

0,00 0,00

0,00 0,00

6 218 424,69 6 053 618,45

5 754 182,80 5 626 415,30

83 627,55 73 687,70

69 649,27 88 760,04

737 817,68 659 509,91

402,44 11 906,80

0,00 0,00

250 090,22 185 041,94

53 981,76 38 403,50

45 681,30 53 651,97

4 512 932,58 4 515 453,44

511 660,85 430 217,73

15 054,29 143,14

0,00 0,00

0,00 0,00

15 054,29 143,14

12 060,53 28 592,04

0,00 0,00

0,00 0,00

12 060,53 28 592,04

514 654,61 401 768,83

75 551,85 12 857,39

0,00 0,00

0,00 0,00

0,22 3,42

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

75 551,63 12 853,97

34 328,39 15 594,80

30 532,81 14 219,81

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 795,58 1 374,99

555 878,07 399 031,42

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

555 878,07 399 031,42

112 589,00 78 843,00

0,00 0,00

443 289,07 320 188,42

Od 01.01.2014 do 
31.03.2014

Od 01.01.2013 do 
31.03.2013
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D.

E.

F.

G.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Korekty razem

Amortyzacja

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) netto

- udzielone pożyczki długoterminowe

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach
-zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych

- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Spłaty kredytów i pożyczek

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Inne wydatki inwestycyjne

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

-326 083,98

-1 182 478,48

-206 569,50

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(METODA POŚREDNIA)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Wyszczególnienie

- udzielone pożyczki długoterminowe

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach
-zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych

- inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

Od 01.01.2014 
do 31.03.2014

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Spłaty kredytów i pożyczek

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Inne wydatki inwestycyjne

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2014R. 
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443 289,07 320 188,42

-326 083,98 -2 188 952,67

83 627,55 73 687,70

1 707,80 2 122,20

30 209,32 14 216,39

0,00 0,00

-10 383,13 -10 926,61

1 477 782,17 -925 053,11

-741 160,86 -717 132,25
-1 182 478,48 -571 238,24

12 446,12 -54 324,87

2 165,53 -303,88

117 205,09 -1 868 764,25

0,22 3,42
0,00 0,00
0,00 0,00

0,22 3,42

0,00 0,00

0,22 3,42
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,22 3,42

0,00 0,00

0,00 0,00

8 293,82 17 492,40
8 293,82 17 492,40

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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

0,00 0,00

0,00 0,00

-8 293,60 -17 488,98

0,00 1 696 026,09
0,00 699 720,00
0,00 996 306,09

0,00 0,00

0,00 0,00

206 569,50 37 194,07

0,00 0,00

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

143 695,73 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

32 664,23 17 474,26

30 209,54 14 219,81

0,00 5 500,00

-206 569,50 1 658 832,02

-97 658,01 -227 421,21

-99 365,81 -229 543,41

-1 707,80 -2 122,20

172 130,88 280 712,46

74 472,87 53 291,25

Od 01.01.2014 
do 31.03.2014

Od 01.01.2013 
do 31.03.2013



 

 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
   b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
   1. Kapitał podstawowy na początek okresu
      1.1. Zmiany kapitału podstawowego
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - wydania udziałów (emisji akcji)
            - inne
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - umorzenia udziałów (akcji)
            - inne
      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu
   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
      2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - z kapitału zapasowego
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - 
      2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
   a) zwiększenia (z tytułu)
            - 
   b) zmniejszenia (z tytułu)
            - 
      3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
   4. Kapitał zapasowy na początek okresu
      4.1. Zmiany kapitału zapasowego
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
            - z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON)
            - różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych
            - podziału zysku
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - pokrycia straty
            - pokrycie kosztów emisji
            - wypłata dywidendy
      4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
   5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - 
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - zbycia środków trwałych
            - 
      5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
   6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
            - wpłat na poczet akcji serii D
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - nabycie akcji /rejestracja w KRS/
      6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
      7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
         b) korekty błędów podstawowych
      7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
      7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych
         a) zwiększenia (z tytułu)
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał rezerwowy
            - podziału zysku z lat ubiegłych - na pokrycie straty
      7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
      7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
         b) korekty błędów podstawowych
      7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
      7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - pokrycia straty zyskiem
      7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
      7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
   8. Wynik netto
   a) zysk netto
   b) strata netto
   c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 079 508,59
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
   b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 

5 079 508,59

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 4 000 000,00
      1.1. Zmiany kapitału podstawowego

            - wydania udziałów (emisji akcji)

         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - umorzenia udziałów (akcji)

      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 4 000 000,00
   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
      2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy

            - z kapitału zapasowego
         b) zmniejszenia (z tytułu)

      2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

      3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
   4. Kapitał zapasowy na początek okresu 81 506,32
      4.1. Zmiany kapitału zapasowego

            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
            - z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON)
            - różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych

         b) zmniejszenia (z tytułu)

            - pokrycie kosztów emisji

      4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 81 506,32
   5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - zbycia środków trwałych

      5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
   6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 106 274,96
      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

            - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
            - wpłat na poczet akcji serii D
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - nabycie akcji /rejestracja w KRS/
      6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 106 274,96
   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 891 727,31
      7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 891 727,31
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
         b) korekty błędów podstawowych
      7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 891 727,31
      7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych

         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał rezerwowy
            - podziału zysku z lat ubiegłych - na pokrycie straty
      7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 891 727,31
      7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
         b) korekty błędów podstawowych
      7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
      7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych

            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - pokrycia straty zyskiem
      7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
      7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 891 727,31

443 289,07
443 289,07

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 5 522 797,66
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

Wyszczególnienie
Od 01.01.2014 
do 31.03.2014

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2014R. 
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5 079 508,59 3 488 061,28
0,00 0,00
0,00 0,00

5 079 508,59 3 488 061,28

4 000 000,00 2 500 000,00
0,00 699 720,00
0,00 699 720,00
0,00 699 720,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4 000 000,00 3 199 720,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

81 506,32 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

81 506,32 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

106 274,96 0,00
0,00 988 061,28
0,00 988 061,28
0,00 988 061,28
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

106 274,96 988 061,28
891 727,31 988 061,28

891 727,31 1 018 829,00
0,00 0,00
0,00 0,00

891 727,31 1 018 829,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1 018 829,00
0,00 988 061,28
0,00 30 767,72

891 727,31 0,00
0,00 -30 767,72
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -30 767,72
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 30 767,72
0,00 30 767,72
0,00 0,00

891 727,31 0,00
443 289,07 320 188,42

443 289,07 320 188,42
0,00 0,00
0,00 0,00

5 522 797,66 4 507 969,70

Od 01.01.2013 
do 31.03.2013

Od 01.01.2014 
do 31.03.2014



 

 

 

 

 

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 
INFORMACJE O ZMIANACH 

Stosowane przez 
wynikających z ustawy z dnia 29 wrze
z późn. zm.). 

 
W  pierwszym kwartale 2014 roku,

rachunkowości. Sprawozdanie finansowe za bie
sporządzono stosując jednakowe zasady(polityk
danych. 
 

Księgi rachunkowe V
ul. Chlebowa 22. 
 

Okresem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynaj
a kończący się 31 grudnia. Ksi
W skład roku obrotowego wchodz
miesiące kalendarzowe. 
 
Przyjęte zasady rachunkowo
 
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym
Wynik finansowy netto składa si

• wyniku ze sprzeda
• wyniku z pozostałej działalno
• wyniku z operacji finansowych,
• wyniku z operacji nadzwyczajnych.

 
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.
 
Do sporządzenia rachunku przepływów pieni
 
W przypadku spełnienia warunków okre
w powiązaniu z art. 45 ust. 3, jednostka sporz
 
W sprawozdaniu jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich tre
ekonomiczną, stosując nast
 

• Wartości niematerialne i prawne oraz
 

Wartości niematerialne i prawne oraz 
kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty warto
Odpisy amortyzacyjne do
majątkowe, których warto
i odpisywane są jednorazowo w ci
objęte są ewidencją bilansow
 
Środki trwałe amortyzowane s
amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 200
 
Spółka amortyzuje środki trwałe u
do okresu trwania umowy.
 

• Zapasy 
 
Zapasy są wykazywane w bilansie w warto
Zapasy wyceniane są według cen nabycia.
 

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 
O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane s
cych z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 

pierwszym kwartale 2014 roku, Zarząd Spółki nie wprowadził zmian w zakresie polit
Sprawozdanie finansowe za bieŜący i poprzedni okres sprawozdawczy

c jednakowe zasady(politykę) rachunkowości, a takŜ

gi rachunkowe Vakomtek S.A. prowadzone są  w siedzibie firmy: 61

Okresem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynaj
 31 grudnia. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień koń

W skład roku obrotowego wchodzą śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi s
 

te zasady rachunkowości: 

dza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 
Wynik finansowy netto składa się z: 

wyniku ze sprzedaŜy, 
stałej działalności operacyjnej, 

wyniku z operacji finansowych, 
wyniku z operacji nadzwyczajnych. 

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. 

dzenia rachunku przepływów pienięŜnych jednostka stosuje metod

W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowo
zaniu z art. 45 ust. 3, jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

W sprawozdaniu jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich tre
c następujące metody wyceny: 

ci niematerialne i prawne oraz środki trwałe 

ci niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty warto
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki 

tkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencj
 jednorazowo w cięŜar kosztów w momencie przekazania ich do u

 bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.

rodki trwałe amortyzowane są metodą liniową /degresywną w oparciu o stawki 
amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a 

rodki trwałe uŜywane na podstawie umów leasingowych proporcjonalnie 
do okresu trwania umowy. 

 wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizuj
 według cen nabycia. 
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INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 
STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

ci dostosowane są do przepisów 
ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 

d Spółki nie wprowadził zmian w zakresie polityki 
okres sprawozdawczy 

a takŜe sposób prezentacji 

  w siedzibie firmy: 61-003 Poznań,  

Okresem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia  
 kończący rok obrotowy.  
wcze, którymi są kolejne 

nych jednostka stosuje metodę pośrednią. 

rt. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości,  
ienie zmian w kapitale własnym. 

W sprawozdaniu jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

 według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki 
 ewidencją pozabilansową  

przekazania ich do uŜytkowania, 
 w 100% w momencie zakupu. 

 w oparciu o stawki 
ce z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 

0 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a -16m.). 

ywane na podstawie umów leasingowych proporcjonalnie 

ci netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 



 

 

 

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu u
podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysoko
netto. Spółka przyjęła zasad
przyszło - pierwsze wyszło".
 

• NaleŜności 
 
NaleŜności długoterminowe, nale
wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizuj
Odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analiz
z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wi
 

• Metody wyceny walut obcych
 
WyraŜone w walutach obcych operacje gospodarcze ujm
dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie:
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikaj
sprzedaŜy lub kupna walut oraz zapłaty nale
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzaj
ten dzień - w przypadku pozostałych operacji a tak
zobowiązań, jeŜeli nie jest zasadne zastosowanie faktycznie zastosowanego
mowa w powyŜej. 
 
Spółka przyjęła zasadę
w walutach obcych metod
Nie rzadziej niŜ na dzień bilansowy wycenia si
- składniki aktywów (z wy
wycenianych metodą praw własno
kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, 
- gotówkę znajdującą si
po kursie, po którym nast
ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
 

• Rezerwy i bierne rozliczenia mi
 
Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, 
lecz przypadające na rok obrotowy koszty (zgodnie z zasad
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysoko
podatku dochodowego, 
dodatnich róŜnic przejś
obliczenia podatku dochodowego w przyszło
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w 
przewidzianej w przyszłoś
róŜnicami przejściowymi, które spowoduj
podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo
uwzględnieniu zasady ostro
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowi
podatkowego. 
 

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA 
EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM 
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 
CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

 

  •  Wyniki Spółki w I kwartale 2014 r.

 

Opisując najwaŜ

w pierwszym kwartale 2014 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2013 roku, na uwag

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu uŜytkowe lub przydatno
 odpisom aktualizacyjnym do wysokości moŜliwych do uzyskania cen sprzeda

ła zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metod
pierwsze wyszło". 

ci długoterminowe, naleŜności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane s
cej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość naleŜno

Odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald nale
dnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąŜe się z daną naleŜnością. 

Metody wyceny walut obcych 

one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 
 ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie: 

faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji 
y lub kupna walut oraz zapłaty naleŜności lub zobowiązań, 

m dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzaj
w przypadku pozostałych operacji a takŜe w przypadku zapłaty nale

eli nie jest zasadne zastosowanie faktycznie zastosowanego

ła zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieni
w walutach obcych metodą  "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło". 

 bilansowy wycenia się wyraŜone w walutach obcych:
składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporz

 praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzie
kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,  

 się w jednostkach prowadzących kupno i sprzeda
po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyŜszej od 

 wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

rzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, 
ce na rok obrotowy koszty (zgodnie z zasadą współmiernoś

 z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysoko
podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wyst

nic przejściowych, to jest róŜnic, które spowodują zwi
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi

ciowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej moŜliwej do odliczenia

dnieniu zasady ostroŜności. 
 rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si

dnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowi

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ 
EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM 
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 
CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

Wyniki Spółki w I kwartale 2014 r. 

c najwaŜniejsze pozycje finansowe obrazujące wyniki finansowe Spółki 

w pierwszym kwartale 2014 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2013 roku, na uwag
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ytkowe lub przydatność, to ceny nabycia  
liwych do uzyskania cen sprzedaŜy 

ci rozchodu zapasów metodą  FIFO "pierwsze 

ci krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie 
Ŝności.  

 struktury wiekowej sald naleŜności 

gach rachunkowych na 

cym z charakteru operacji - w przypadku 

m dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 
e w przypadku zapłaty naleŜności lub 

eli nie jest zasadne zastosowanie faktycznie zastosowanego kursu, o którym 

rodków pienięŜnych wyraŜonych  

one w walutach obcych: 
czeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 

cym na ten dzień średnim 

o i sprzedaŜ walut obcych -  
szej od średniego kursu 

 wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

rzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, 
 współmierności). 

 z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysokości kwoty 
zku z występowaniem 

 zwiększenie podstawy 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w wysokości kwoty 
ci do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 

ci zmniejszenie podstawy obliczenia 
liwej do odliczenia, ustalonej przy 

 rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
cych w roku powstania obowiązku 

ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ 
EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM 
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 

ce wyniki finansowe Spółki  

w pierwszym kwartale 2014 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2013 roku, na uwagę 



 

 

 

zasługuje fakt wzrostu wyników na ka

wyniku na sprzedaŜy, a sko

  

Wybrane dane wynikowe Vakomtek S.A. (dane w zł.)

Wyszczególnienie

A Przychody netto ze sprzeda

B. Koszty działalno ści operacyjnej

C. Wynik ze sprzeda ży (A-B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

F. Wynik z działalno ści operacyjnej (C+D

G. Przychody finansowe 

H. Koszty finansowe 

I. Wynik z działalno ści gospod. (F+G

J. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (J.I

K. Wynik brutto (I+/-J) 

N. Wynik netto (K-L-M) 

 
 

W pierwszym kwartale 2014 roku Spółka osi

wyniku na sprzedaŜy w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Poziom ten 

wygenerowany został zarówno poprzez przychody netto ze sprzeda

kwartale 2014 roku wyniosły 6.265.843,65 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 

2013 o 3,45 %, jak i dzię

spowodowanemu w głównej mierze poziomem warto

przyrostu przychodów ze sprzeda

poprzednim (wypracowana wy

Analizując dalsze pozycje, zauwa

przychodów operacyjnych (tu głównie uzyskane odszkodowanie 

przychodów finansowych (głównie nadwy

w stosunku do odpowiadaj

pozwoliło na zanotowanie blisko 40

gospodarczej, a w dalszej kolejno

brutto w stosunku do pierwszego kwartału roku 2013. Ostatecznie wypracowany wynik netto 

zyskał poziom 443.289,07 zł i był o 38,45% wy

W kolejnych miesi

zwiększając swoją pozycj

zamierza pobudzać poprzez poszerzanie asortymentu oferowanych towarów, a tak

pozyskując nowych klientów oraz konkurencyjnych dostawców. 

  
 
 
 

 

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

wyników na kaŜdym z poziomów działalności Spółki, pocz

y, a skończywszy na wyniku netto, co obrazuje poniŜsze zestawienie:

Wybrane dane wynikowe Vakomtek S.A. (dane w zł.) 

Wyszczególnienie  1 Q 2014 1 Q 2013

Przychody netto ze sprzeda ży i zrównane z nimi,  6 265 843,65 6 056 633,03

ci operacyjnej  5 754 182,80 5 626 415,30

B) 511 660,85 430 217,73

Pozostałe przychody operacyjne  15 054,29 

Pozostałe koszty operacyjne  12 060,53 

ci operacyjnej (C+D -E) 514 654,61 401 768,83

75 551,85 

34 328,39 

ci gospod. (F+G -H) 555 878,07 399 031,42

 nadzwyczajnych (J.I -J.II) 0,00 

555 878,07 399 031,42

443 289,07 320 188,42

W pierwszym kwartale 2014 roku Spółka osiągnęła blisko 19-sto procentowy przyrost 

y w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Poziom ten 

wygenerowany został zarówno poprzez przychody netto ze sprzedaŜy, które 

wyniosły 6.265.843,65 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 

dzięki mniejszemu przyrostowi kosztów działalności operacyjnej (o 2,27%) 

spowodowanemu w głównej mierze poziomem wartości sprzedanych towarów, który mimo 

przyrostu przychodów ze sprzedaŜy, utrzymywał się na podobnym poziomie jak w roku 

poprzednim (wypracowana wyŜsza marŜa). 

c dalsze pozycje, zauwaŜamy dodatkowo, szybsze 

przychodów operacyjnych (tu głównie uzyskane odszkodowanie w kwocie 14 tys. zł) oraz 

przychodów finansowych (głównie nadwyŜka dodatnich nad ujemnymi ró

w stosunku do odpowiadających im pozycji kosztowych, co w ostatecznym rozrachunku 

pozwoliło na zanotowanie blisko 40-sto procentowego przyrostu wyniku na działalno

gospodarczej, a w dalszej kolejności z uwagi na brak zdarzeń nadzwyczajnych równie

brutto w stosunku do pierwszego kwartału roku 2013. Ostatecznie wypracowany wynik netto 

zyskał poziom 443.289,07 zł i był o 38,45% wyŜszy od analogicznego z roku 2013.

W kolejnych miesiącach Spółka będzie starała się utrzymać pozytywn

 pozycję konkurencyjną poprzez stały monitoring popytu rynkowego, który 

 poprzez poszerzanie asortymentu oferowanych towarów, a tak

c nowych klientów oraz konkurencyjnych dostawców.  
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ci Spółki, począwszy od 

sze zestawienie: 

1 Q 2013 Dynamika 

6 056 633,03 103,45% 

5 626 415,30 102,27% 

430 217,73 118,93% 

143,14 10517,18% 

28 592,04 42,18% 

401 768,83 128,10% 

12 857,39 587,61% 

15 594,80 220,13% 

399 031,42 139,31% 

0,00 0,00% 

399 031,42 139,31% 

320 188,42 138,45% 

sto procentowy przyrost 

y w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Poziom ten 

Ŝy, które w pierwszym 

wyniosły 6.265.843,65 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 

ci operacyjnej (o 2,27%) 

ci sprzedanych towarów, który mimo 

 na podobnym poziomie jak w roku 

amy dodatkowo, szybsze wzrosty pozostałych 

w kwocie 14 tys. zł) oraz 

ka dodatnich nad ujemnymi róŜnicami kursowymi) 

cych im pozycji kosztowych, co w ostatecznym rozrachunku 

yniku na działalności 

 nadzwyczajnych równieŜ wyniku 

brutto w stosunku do pierwszego kwartału roku 2013. Ostatecznie wypracowany wynik netto 

alogicznego z roku 2013. 

 pozytywną tendencję, 

stały monitoring popytu rynkowego, który 

 poprzez poszerzanie asortymentu oferowanych towarów, a takŜe aktywnie 



 

 

 

Wybrane dane bilansowe

Wyszczególnienie

A.  AKTYWA TRWAŁE 

I.  Wartości niematerialne i prawne

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 

III.  Należności długoterminowe

IV.  Inwestycje długoterminowe

V.  Długoterminowe rozliczenia mi

B.  AKTYWA OBROTOWE 

I.  Zapasy 

II.  Należności krótkoterminowe

III.  Inwestycje krótkoterminowe

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia mi

AKTYWA RAZEM: 

  

Wyszczególnienie

  

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy

II.    Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielko

III.   Udziały (akcje) własne (wielko

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy

V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego

IX.   Odpisy z zysku netto w ci ą

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWI

I.   Rezerwy na zobowi ązania 

II. Zobowi ązania długoterminowe

III. Zobowi ązania krótkoterminowe

IV.  Rozliczenia mi ędzyokresowe

PASYWA RAZEM: 

 
Analizując sytuacj

analogicznego okresu roku 2013

w postaci pokrycia cało

wspomnieć blisko 11-sto procentowy przyrost warto

do 10.496.360,76 zł. Przy porównywalnych poziomach nale

to było znaczącym wzrostem kapitałów własnych (22,51

wypracowanych zysków oraz przyrostem zapasów (30,85%) zwi

zapewnienia płynności dostaw dla wi

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

bilansowe Vakomtek S.A. (dane w zł.) 

Wyszczególnienie  1 Q 2014

    

AKTYWA 

978 539,57

ci niematerialne i prawne  641 499,95

264 408,62

ci długoterminowe  

IV.  Inwestycje długoterminowe  

V.  Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe  72 631,00

9 517 821,19

4 535 328,86

ci krótkoterminowe  4 874 607,99

III.  Inwestycje krótkoterminowe  72 765,07

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe  35 119,27

10 496 360,76

  

Wyszczególnienie  1 Q 2014 

  

PASYWA 

WŁASNY 5 522 797,66

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy  4 000 000,00

ne wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ść ujemna)  

III.   Udziały (akcje) własne (wielko ść ujemna)  

zapasowy  81 506,32

V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  

VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  106 274,96

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych  891 727,31

VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego  443 289,07

IX.   Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (wielko ść ujemna)  

ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ĄZ. 4 973 563,10

 18 273,87

zania długoterminowe  30 780,82

zania krótkoterminowe  4 917 908,41

dzyokresowe  6 600,00

10 496 360,76

c sytuację majątkową w pierwszym kwartale 2014 roku w stosunku do 

roku 2013, na uwagę zasługuje fakt zachowania złotej reguły bilansowej 

w postaci pokrycia całości majątku trwałego firmy kapitałem własnym. Dodatkowo warto 

sto procentowy przyrost wartości całego majątku z poziomu 9.472.753,96 zł 

496.360,76 zł. Przy porównywalnych poziomach naleŜności i zobowi

ostem kapitałów własnych (22,51%) na skutek zachowania w Spółce 

wypracowanych zysków oraz przyrostem zapasów (30,85%) związanych z konieczno

ci dostaw dla większego niŜ w 2013 roku popytu. 
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1 Q 2014 1 Q 2013 

  

978 539,57 1 069 718,41 

641 499,95 807 476,36 

264 408,62 250 123,05 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

72 631,00 12 119,00 

9 517 821,19 8 403 035,55 

4 535 328,86 3 465 940,66 

4 874 607,99 4 802 908,29 

72 765,07 51 169,05 

35 119,27 83 017,55 

10 496 360,76 9 472 753,96 

  

 1 Q 2013 

  

5 522 797,66 4 507 969,70 

4 000 000,00 3 199 720,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

81 506,32 0,00 

0,00 0,00 

106 274,96 988 061,28 

891 727,31 0,00 

443 289,07 320 188,42 

0,00 0,00 

4 973 563,10 4 964 784,26 

18 273,87 36 150,45 

30 780,82 111 663,71 

4 917 908,41 4 816 970,10 

6 600,00 0,00 

10 496 360,76 9 472 753,96 

 w pierwszym kwartale 2014 roku w stosunku do 

 zasługuje fakt zachowania złotej reguły bilansowej 

tku trwałego firmy kapitałem własnym. Dodatkowo warto 

tku z poziomu 9.472.753,96 zł 

ci i zobowiązań spowodowane 

%) na skutek zachowania w Spółce 

zanych z koniecznością 



 

 

 

 Podstawowe wskaźniki analizy finansowej Vakomtek S.A.

 Treść 

1 Wskaźniki charakteryzuj

1.1. Rentowno ść majątku  
wynik finansowy netto/suma aktywów

1.2. Rentowno ść kapitałów własnych
wynik finansowy netto/kapitał własny

1.3. Rentowno ść netto sprzeda
wynik finansowy netto/przychody ze sprzeda

1.4. Rentowno ść brutto sprzeda
wynik na sprzedaży produktów i towarów/przychody netto ze sprzeda

2 Wskaźniki charakteryzuj

2.1. Płynno ść-wska źnik płynno
aktywa obrotowe ogółem/zobowi

2.2. Płynno ść-wska źnik płynno
aktywa obrotowe ogółem-zapasy/zobowi

2.3. Płynno ść-wska źnik płynno
środki pieniężne i inne aktywa pieni

2.4. Płynno ść długoterminowa
aktywa ogółem/zobowiązania krótko

3 Wskaźniki efektywno ś

3.1. Szybko ść obrotu nale ż
należności z tyt.dostaw i usług x dni/przychód netto ze sprzeda

3.2. 
Szybko ść spłaty zobowi
zobowiązania z tyt. dostaw i usług x dni/warto
wytworzenia sprzedanych produktów (w dniach)

3.3. 
Szybko ść obrotu zapasów
zapasy x dni/wartość sprzedanych towarów i materiałów+koszt
(w dniach) 

4 Wskaźniki charakteryzuj

4.1. Wskaźnik pokrycia maj
kapitał własny/aktywa ogółem 

4.2. Wskaźnik pokrycia maj
kapitał własny/aktywa trwałe 

4.3. Trwało ść struktury finansowania
kapitał własny+rezerwy długoterminowe+zobowi

 

Wskaźniki charakteryzuj
w pierwszym kwartale 2014 roku w stosunku do analogicznego kwartału roku 2013
Ŝe zarówno zainwestowany kapitał jak i cały maj
w stosunku do minionego okresu

Wskaźniki płynno
poziomie zarówno w pierwszym kwartale 2014 roku jak i roku 2013. Nieznacznie podniósł si
poziom płynności I stopnia oscyluj
aktywa obrotowe czyli te o du
krótkoterminowe. Płynno
dopiero wskaźnik płynnoś
w stosunku do wzorcowego oznaczaj
zobowiązań.  

W zakresie wska
nieznaczny spadek szybko
oscyluje wokół średniego wykorzystywan
uległ natomiast przeciętny okres regulowania zobowi
obrotu zapasów wykazywała natomiast poziom 90 dni w stosunku do 69 dni z pierwszego 
kwartału 2013 r.  

W zakresie wskaź
wymaga wspomniane wcze
sześciokrotne pokrycie maj
w stosunku do czterokrotnego w analogicznym okresie 2013.
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niki analizy finansowej Vakomtek S.A. 

1Q2014 

niki charakteryzuj ące opłacalno ść działalno ści  
 

wynik finansowy netto/suma aktywów 
 kapitałów własnych  

wynik finansowy netto/kapitał własny 
 netto sprzeda ży 

wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży produktów i towarów 
 brutto sprzeda ży 

produktów i towarów/przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 

niki charakteryzuj ące płynno ść finansow ą   
nik płynno ści I  

aktywa obrotowe ogółem/zobowiązania krótkoterminowe 
płynno ści II  

zapasy/zobowiązania krótkoterminowe 
nik płynno ści III  

ne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe 
 długoterminowa  

krótko- i długoterminowe 

niki efektywno ści gospodarowania maj ątkiem    
 obrotu nale żności  

ci z tyt.dostaw i usług x dni/przychód netto ze sprzedaży produktów i towarów (w dniach) 
 spłaty zobowi ązań 

zania z tyt. dostaw i usług x dni/wartość sprzedanych towarów i materiałów+koszty 
wytworzenia sprzedanych produktów (w dniach) 

 obrotu zapasów  
 sprzedanych towarów i materiałów+koszt wytworzenia sprzedanych produktów 

niki charakteryzuj ące zaanga żowanie kapitału  
nik pokrycia maj ątku kapitałem własnym  

 
nik pokrycia maj ątku trwałego kapitałem własnym  

 struktury finansowania  
kapitał własny+rezerwy długoterminowe+zobowiązania długoterminowe/suma pasywów 

niki charakteryzujące opłacalność działalności wykazuj
pierwszym kwartale 2014 roku w stosunku do analogicznego kwartału roku 2013

e zarówno zainwestowany kapitał jak i cały majątek pozwalał wypracowa
w stosunku do minionego okresu. 

niki płynności finansowej utrzymują się na podobnym lub wr
poziomie zarówno w pierwszym kwartale 2014 roku jak i roku 2013. Nieznacznie podniósł si

ci I stopnia oscylując we wzorcowym zakresie oznaczaj
aktywa obrotowe czyli te o duŜej płynności pozwoliłyby blisko dwukrotnie pokry
krótkoterminowe. Płynność II stopnia równieŜ wykazuje poziom z wzorcowego przedziału, 

nik płynności III stopnia (szybkiej) uplasował się na stosunkowo niskim poziomie 
w stosunku do wzorcowego oznaczając mniejszą zdolność do natychmiastowej spłaty 

W zakresie wskaźników efektywności gospodarowania maj
nieznaczny spadek szybkości obrotu naleŜnościami z 63 do 67 dni, przy czym ilo

redniego wykorzystywanego w Spółce terminu płatności (ok.
ętny okres regulowania zobowiązań spadając z 72 dni do 41. Szybko

obrotu zapasów wykazywała natomiast poziom 90 dni w stosunku do 69 dni z pierwszego 

wskaźników charakteryzujących zaangaŜowanie kapitałów, podkre
wymaga wspomniane wcześniej zachowanie złotej reguły bilansowej

ciokrotne pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym w pierwszym kwartale 2014 r., 
zterokrotnego w analogicznym okresie 2013. 
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1Q2013 

4,2% 3,4% 

8,0% 7,1% 

7,1% 5,3% 

8,2% 7,1% 

  

1,9 1,7 

1,0 1,0 

0,01 0,01 

2,1 1,9 

  

67 63 

41 72 

90 69 

  

52,6% 47,6% 

564,4% 421,4% 

52,9% 48,8% 

ci wykazują poziomy wyŜsze  
pierwszym kwartale 2014 roku w stosunku do analogicznego kwartału roku 2013, co oznacza, 

tek pozwalał wypracować większy zysk  

dobnym lub wręcz identycznym 
poziomie zarówno w pierwszym kwartale 2014 roku jak i roku 2013. Nieznacznie podniósł się 

oznaczając, Ŝe posiadane 
y blisko dwukrotnie pokryć zobowiązania 

 wykazuje poziom z wzorcowego przedziału, 
 na stosunkowo niskim poziomie  

 do natychmiastowej spłaty 

ci gospodarowania majątkiem zauwaŜamy 
ciami z 63 do 67 dni, przy czym ilość dni nadal 

ci (ok. 60 dni). Poprawie 
c z 72 dni do 41. Szybkość 

obrotu zapasów wykazywała natomiast poziom 90 dni w stosunku do 69 dni z pierwszego 

owanie kapitałów, podkreślenia 
niej zachowanie złotej reguły bilansowej, pokazującej blisko 

tku trwałego kapitałem własnym w pierwszym kwartale 2014 r.,  



 

 

 

• Wyniki sprzedaŜowe Spółki w I kwartale 2014
 

W pierwszym kwartale 2014 roku, Spółka odnotowała wspomniany w punkcie powy
3,45 %-owy przyrost przychodów ze sprzeda

 
DuŜy wpływ na dynamik

a analogicznym kwartałem roku 201
handlowej Spółki dekoderów DVBT.

Zmiana sposobu nadawania telewizji naziemnej i rezygnacja z analogowego 
rozwiązania na rzecz zdecydowa
korzystających z anten analogowych do zainwestowania w domowy sprz
Vakomtek S.A wykorzystała ten moment poszerzaj

Ze względu na jednorazowy charakte
dynamikę sprzedaŜy za równoległe kwartały roku 201
równieŜ dynamikę sprzeda
ta przedstawia się znacznie bardziej imponuj
 

W ciągu pierwszego kwartału 2014
swojej pozycji w gronie firm dystrybuu
rozwijania współpracy z aktualnymi klientami, wprowadzaj
a takŜe rozpoczynając współprac
Dziś moŜemy pochwalić  si

W dalszym ciągu Vakomtek S.A. rozbudowywał
granicami Polski. Przychody z tytułu sprzeda
2014 roku wyniosły  442. 967,42
417.166,48  zł, co stanowi wzrost o 6,18 
 

W I kwartale 2014 znaczny udział w 
Grecja, Litwa, Niemcy, dla porównania w
ukierunkowana była tylko
porównując pierwsze kwartały 2014 i 2013 roku 
węgierski. 

 
 

• SprzedaŜ nowych produktów
 
W I kwartale 2014 roku Spółka wprowadziła 

wszystkich produktów znajduj
 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła si
profesjonalnych graczy .  Model ten charakteryzuje si
precyzją. Zaraz po wprowadzeniu tego produktu na rynek, w miesi
stosunkowo wysoką sprzeda

 
JeŜeli chodzi o akcesoria komputerowe nie mo

pod laptopy o ciekawym design, p
rozpraszające ciepłe powietrze. 
 

RównieŜ duŜym zainteresowaniem w
słuchawki,  stosunkowo wysok
i mini USB . 
 

Nowością wprowadzon
Spółka z sukcesem rozpocz
 

Spółka w I kwartale tego roku wprowadziła na rynek nowe zestawy produktów 
do czyszczenia sprzętu komputerowego.

 
W związku  z ogromnym zainteresowaniem klientów 

do sprzedaŜy w listopadzie ubiegłego roku,  Spółka zdecydowała si
gamę tych produktów m.in. o ta
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Ŝowe Spółki w I kwartale 2014 r. 

W pierwszym kwartale 2014 roku, Spółka odnotowała wspomniany w punkcie powy
przyrost przychodów ze sprzedaŜy. 

y wpływ na dynamikę sprzedaŜy pomiędzy pierwszym kwartałem 201
a analogicznym kwartałem roku 2013, miało wprowadzenie w ubiegłym roku

półki dekoderów DVBT. 

Zmiana sposobu nadawania telewizji naziemnej i rezygnacja z analogowego 
zania na rzecz zdecydowanie nowocześniejszej cyfrowej technologii

cych z anten analogowych do zainwestowania w domowy sprz
Vakomtek S.A wykorzystała ten moment poszerzając swoją ofertę handlow

du na jednorazowy charakter tej akcji sprzedaŜowej w roku 2013, analizuj
y za równoległe kwartały roku 2014 i 2013 naleŜałoby 
 sprzedaŜy bez udziału tej grupy produktowej.

 znacznie bardziej imponująco i wynosi 19,20 %. 

pierwszego kwartału 2014 roku, Spółka kontynuowała intensywn
w gronie firm dystrybuujących elektronikę, kontynuując  działania w celu 

rozwijania współpracy z aktualnymi klientami, wprowadzając swoje towary do nowych hal, 
c współpracę z nowymi odbiorcami, głównie w obszarze hurtowym
ć  się silną strukturą dystrybucyjno-serwisową.  

gu Vakomtek S.A. rozbudowywał swoją pozycję
granicami Polski. Przychody z tytułu sprzedaŜy do klientów zagranicznych w pierwszym kwartale 
2014 roku wyniosły  442. 967,42 zł, natomiast dla porównania w I kwartale roku 2013 
417.166,48  zł, co stanowi wzrost o 6,18 %. 

I kwartale 2014 znaczny udział w sprzedaŜy zagranicznej miały takie kraje jak Białoru
itwa, Niemcy, dla porównania w I kwartale 2013 roku sprzeda

erunkowana była tylko na takie kraje jak Estonia, Łotwa, Rosja, Węgry. Najwi
c pierwsze kwartały 2014 i 2013 roku spółka osiągnęła na sprzeda

 nowych produktów 

W I kwartale 2014 roku Spółka wprowadziła na rynek  72  produkty, co stanowi  4,94 % 
wszystkich produktów znajdujących się w ofercie handlowej spółki. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się mysz do gier zaprojektowana dla 
profesjonalnych graczy .  Model ten charakteryzuje się wysoką czułością,

. Zaraz po wprowadzeniu tego produktu na rynek, w miesiącu marcu zanotowano 
 sprzedaŜ tego modelu. 

eli chodzi o akcesoria komputerowe nie moŜna pominąć podkładek chłodz
pod laptopy o ciekawym design, posiadających dwa bardzo ciche i wydajne wentylatory 

ce ciepłe powietrze.  

ym zainteresowaniem wśród nowości cieszyły si
słuchawki,  stosunkowo wysoką sprzedaŜ zanotowały w tym samym kwartale ładowarki mikro 

 wprowadzoną przez Spółkę w I kwartale 2014 jest elektronika prozdrowotna. 
Spółka z sukcesem rozpoczęła sprzedaŜ pulsometrów. 

Spółka w I kwartale tego roku wprowadziła na rynek nowe zestawy produktów 
tu komputerowego. 

zku  z ogromnym zainteresowaniem klientów Ŝarówkami LED, wprowadzonymi 
y w listopadzie ubiegłego roku,  Spółka zdecydowała się cały czas rozszerza

 tych produktów m.in. o taśmy LED. 
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W pierwszym kwartale 2014 roku, Spółka odnotowała wspomniany w punkcie powyŜej 

dzy pierwszym kwartałem 2014 roku,  
w ubiegłym roku do oferty 

Zmiana sposobu nadawania telewizji naziemnej i rezygnacja z analogowego 
niejszej cyfrowej technologii, skłoniła 

cych z anten analogowych do zainwestowania w domowy sprzęt RTV. Spółka 
 handlową o dekodery DVBT.  

owej w roku 2013, analizując 
ałoby zatem przedstawić 

y bez udziału tej grupy produktowej.  Zatem dynamika  

kontynuowała intensywną rozbudowę 
ąc  działania w celu 

c swoje towary do nowych hal,  
 z nowymi odbiorcami, głównie w obszarze hurtowym.   

 pozycję geograficzną poza 
w pierwszym kwartale 

kwartale roku 2013 –   

takie kraje jak Białoruś, 
I kwartale 2013 roku sprzedaŜ zagraniczna 

ęgry. Największy wzrost 
ła na sprzedaŜy na rynek 

na rynek  72  produkty, co stanowi  4,94 % 

 mysz do gier zaprojektowana dla 
cią, szybką reakcją oraz 
cu marcu zanotowano 

 podkładek chłodzących 
cych dwa bardzo ciche i wydajne wentylatory 

ci cieszyły się bezprzewodowe 
 zanotowały w tym samym kwartale ładowarki mikro  

 w I kwartale 2014 jest elektronika prozdrowotna. 

Spółka w I kwartale tego roku wprowadziła na rynek nowe zestawy produktów  

arówkami LED, wprowadzonymi 
ę cały czas rozszerzać 



 

 

 

 

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH 
W RAPORCIE KWARTALNYM 

Emitent nie publikował prognoz na 2014 r.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy. 
 

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

W I  kwartale 2014 r. Emitent wprowadził do swojej oferty 72 nowe produkty, których sprzeda
została opisana w punkcie III 

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENT
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 

Nie dotyczy – Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH 

Nie dotyczy – Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
 

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariatu na dzie
z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadaj
na WZA: 

 

Akcjonariat 
A 

Hanya International 
Corp.* 

130 168

Chun-Fu Lin 119 832

Pozostali - 

Razem 250 000

* Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Dyrektorem Zarz
Mei-Yueh Lin. Pani Mei-Yueh Lin, pełni
Fu Lin (Prezesa Zarządu Spółki). 
 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY 
PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma oraz struktura zatrudnienia Emitenta przedstawiaj
 

 
 
 
 
D
Dane na koniec I kwartału 2014r.

 

               Poznań, 13-05-2014 r. 

 

Forma zatrudnienia 

Umowa o pracę 

Umowy cywilnoprawne 

SUMA 
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STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH 
W RAPORCIE KWARTALNYM  

Emitent nie publikował prognoz na 2014 r. 

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 
AMU ICH REALIZACJI 

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

W I  kwartale 2014 r. Emitent wprowadził do swojej oferty 72 nowe produkty, których sprzeda
została opisana w punkcie III niniejszego raportu. 

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO 
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 
z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów 

Seria akcji 
Razem akcji 

Udział w 
kapitaleB C D 

130 168 - 4 349 440 - 4 479 608 56,00%

119 832 1 800 000 - 480 168 2 400 000 30,00%

- - 1 120 392 1 120 392 14,00%

250 000 1 800 000 4 349 440 1 600 560 8 000 000 100,00%

dzenia Dokumentu Informacyjnego Dyrektorem Zarządzającym spółki Hanya International Corp. jest Pani 
Yueh Lin, pełniąca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest 

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W 
PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Forma oraz struktura zatrudnienia Emitenta przedstawiają się następująco: 

Dane na koniec I kwartału 2014r. 

                    Prezes Zarz

2012 2013 

10 20 

8 9 

18 29 

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2014R. 
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STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH 

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 

W I  kwartale 2014 r. Emitent wprowadził do swojej oferty 72 nowe produkty, których sprzedaŜ 

ZE WSKAZANIEM 

PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 
, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO 

mentu Informacyjnego  
cych ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów 

Udział w 
kapitale 

Liczba 
głosów 

Udział w 
głosach 

56,00% 4 479 608 45,71% 

30,00% 4 200 000 42,86% 

14,00% 1 120 392 11,43% 

100,00% 9 800 000 100,00% 

cym spółki Hanya International Corp. jest Pani 
cego Rady Nadzorczej Emitenta, jest Ŝoną Pana Chun-

OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W 

 

Prezes Zarządu – Chun Fu Lin 

2014 
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