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1. Pismo Zarządu 

 Szanowni Akcjonariusze, 

Rok 2013 był dla spółki Europejski Fundusz Energii S.A. niezwykle ważny. Spółka znacząco 

ograniczyła stratę w porównaniu do 2012 roku. Wiąże się to z ograniczeniem kosztów stałych 

funkcjonowania Spółki i rzetelnym podejściu Zarządu Spółki. Nastąpiła zmiana nazwy Spółki, która 

jest wyrazem poszerzenia zakresu działalności o energetykę. Oznacza to, że Europejski Fundusz 

Energii S.A. zamierza działad w dynamicznie rozwijających się branżach m.in. takich jak 

energetyka, nowe technologie, medycyna. Dowodem na to jest rozpoczęcie procedury połączenia 

się  Spółki z World Medical Services sp. z o.o.  

Połączenie obu spółek przeprowadzone zostanie stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez 

przeniesienie całego majątku World Medical Services Sp. z o.o. na Europejski Fundusz Energii S.A., 

w zamian za wydanie akcji Europejskiego Funduszu Energii S.A. udziałowcom World Medical 

Services Sp. z o.o. 

Zamiarem w/w procesu jest połączenie potencjałów obydwu spółek. Spółka World Medical 

Services sp. z o.o. posiada m.in. innowacyjną w skali globalnej technologię i system IT z branży e-

medycznej. Rozwiązanie pozwala na swobodną wymianę danych medycznych w technologii 

chmury. Technologia i system IT docelowo mają byd wdrażane na terytorium Stanów 

Zjednoczonych. Europejski Fundusz Energii S.A. jako spółka publiczna ma większe możliwości w 

dostępie do finansowania m.in. z wykorzystaniem narzędzi rynku kapitałowego. Mając to na 

względzie połączenie będzie niosło ze sobą bardziej dynamiczny rozwój produktu.  

Dzięki połączeniu Europejski Fundusz Energii S.A. będzie miał możliwośd wykorzystania m.in. do 

celów marketingowych bazy danych w liczbie ponad 1 600 000 rekordów.  

Połączenie kompetencji obu spółek m.in. z jednej strony w zakresie funkcjonowania na rynku 

kapitałowym i z drugiej w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii także o zasięgu 

międzynarodowym otwiera perspektywy dynamicznego rozwoju spółki. 
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2. Wybrane dane finansowe 

Wybrane dane finansowe 

Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2012 

PLN EUR 

Kapitał własny 319 238,15 352 748,86 76 976,79 86 284,64 

Kapitał zakładowy 146 000,00 146 000,00 35 204,48 35 712,54 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 289,31 49 490,86 10 438,20 12 105,78 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 43 289,31 44 544,41 10 438,20 10 895,85 

Aktywa razem 362 527,46 402 239,72 87 414,99 98 390,42 

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

Należności krótkoterminowe 84 952,07 106 055,72 20 484,20 25 941,91 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 795,43  29 090,00 6 461,09 7 115,60 

 

Wybrane dane finansowe 

okres od 
01.01.2013 do 

31.12.2013 

okres od 
01.01.2012 do 

31.12.2012 

okres od 
01.01.2013 do 

31.12.2013 

okres od 
01.01.2012 do 

31.12.2012 

PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

469 327,45 241 945,64 111 452,73 57 970,49 

Zysk (strata) ze sprzedaży -25 864,73 -295 953,56 -6 142,18 -70 910,86 

Amortyzacja 18 050,00 97 051,00 4 286,39 23 253,55 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -23 893,63 -288 778,07 -5 674,10 -69 191,60 

Zysk (strata) brutto -33 510,71 -286 094,51 -7 957,90 -68 548,62 

Zysk (strata) netto -33 510,71 -286 094,51 -7 957,90 -68 548,62 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

-3 794,57 -103 018,28 -901,11 -2 4683,31 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

1 500,00 1,00 356,21 0,24 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

0,00 25 167,00 0,00 6030,05 

Przepływy pieniężne netto, razem -2 294,57 -78 151,40 -544,90 -18 725,18 

Liczba akcji (w szt.) 1 460 000 1 460 000 1 460 000 1 460 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  -0,02 -0,20 -0,01 -0,05 

Wartośd księgowa na jedną akcję 0,22 0,24 0,05 0,06 
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Przeliczenia kursu 2013 2012 

Kurs euro na dzieo bilansowy (31.12) 4,1472 4,0882 

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,2110 4,1736 
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3. Roczne sprawozdanie finansowe 

 

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA                                                                    
85-005 BYDGOSZCZ UL. GDAOSKA 27 

 

NIP 894-301-29-89 
 

Sprawozdanie finansowe 

 

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 
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3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

          
I. 

         Nazwa (firma) i siedziba jednostki: EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA                                                                    
85-005 BYDGOSZCZ UL. GDAOSKA 27 

Podstawowy przedmiot 
działalności: 

Prod. komputerów i urządzeo peryferyjnych , 
instalowanie maszyn przemysłowych, 
wykonywanie pozostałych instalacji. 

Właściwy sąd lub inny organ 
prowadzący rejestr: nr rejestru 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 

 II. 
         

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 

          

          

 III. 
         

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Jednostka będzie 
kontynuowad działalnośd gospodarczą w dającej się przewidzied przyszłości (co 
najmniej 12 kolejnych miesięcy) oraz nie istnieją okoliczności  wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez Jednostkę działalności.  
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IV. 
         

          Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

          1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

           

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 
2013 r. są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z 
późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady 
rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów bieżących, wartości sprzedaży 
bieżącej.  

 
A. Amortyzacja 

          
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów. 

          
B. Wartości niematerialne i prawne 

          
Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3500 zł ujmowane są w 
ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane jednorazowo, w miesiącu 
zakupu.  

          
C. Środki trwałe 

          

Lp. Wyszczególnienie 
Metoda 

amortyzacji 
Stawka 

amortyzacji 

1. Nieruchomości, w tym: liniowa   

a) grunty nie   

b) budynki liniowa 2,5% i 10% 

c) budowle liniowa 2,5% i 10% 

2. Urządzenia techniczne i maszyny liniowa od12,5%do30% 

3. Środki transportu liniowa 14 i 50% 

4. Pozostałe środki trwałe liniowa 20,00% 
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Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 500zł lecz nieprzekraczającej 3500zł 
ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane jednorazowo, w miesiącu 
zakupu, natomiast środki o wartości poniżej 500zł są nie ewidencjonowane i dane w całości w 
koszty. 

          

          

          

          
D. Wycena materiałów 

          

1. Zakupione materiały ujmowane są w księgach ewidencji wartościowej i odpisywane są w 
koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu. 

2. Zakupione materiały, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają 
inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego. 

3. Zakup materiałów wyceniany jest według ceny zakupu. 

          

          

E. Wycena wyrobów gotowych - w roku 2013 r. jednostka  nie posiada wyrobów gotowych 

          
1. Wytworzone wyroby gotowe ujmowane są w księgach pomocniczych w ewidencji 
wartościowej i odpisywane są w koszty w dacie ich wytworzenia. 

2. Wytworzone wyroby gotowe, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, 
podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec każdego miesiąca. 

3. Wytworzone wyroby gotowe wyceniane są według cen sprzedaży netto. 

4. Dla potrzeb wyceny rozchodu wyrobów gotowych wykorzystywana jest metoda 
szczegółowej identyfikacji składników aktywów. 

          
F. Wycena produkcji w toku  - nie występuje 

          1. Produkcja w toku o okresie realizacji do 3 miesięcy wyceniana jest według cen sprzedaży 
netto. 
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H. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia 

1. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w 
wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartośd należności). 

2. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.  

I. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.  

J. Aktywa i pasywa 

Aktywa wyrażone w walutach obcych   

jednostka wycenia na dzieo bilansowy według kursu kupna banku, z którego usług korzysta 
jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzieo 31 grudnia 2013 roku. 

Pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzieo bilansowy według kursu sprzedaży 
banku, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzieo 31 grudnia 2013 roku. 

 
K. Inwestycje krótkoterminowe 

1. Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do krótkoterminowych aktywów 
finansowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od 
dnia ich założenia, wystawienia lub nabycia. 

          
L 1. Pomiar wyniku finansowego 

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. 

2. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego 

          
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i 
przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 

          Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 

[   ] 

          Bilans 
 

[   ] 

          Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 
 

[   ] 

                    Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 

[   ] 
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Sprawozdanie z działalności jednostki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania 
finansowego. 
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3.2.  Bilans 

  AKTYWA 
stan na: 

31-12-2012 31-12-2013 

A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) 145 550,00 129 000,00 

I.  Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) 18 050,00 0,00 

1.   Koszty zakooczonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2)     

2.  Wartośd firmy (art. 33 ust. 4)     

3.  Inne wartości niematerialne i prawne 18050,00 0,00 

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne      

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 127 500,00 127 500,00 

1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) 0,00 0,00 

  a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 0,00 0,00 

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  0,00 0,00 

  c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 

  d) środki transportu 0,00 0,00 

  e) inne środki trwałe 0,00 0,00 

2.  Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)  127 500,00 127 500,00 

3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie      

III.   Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1.  Od jednostek powiązanych      

2.  Od pozostałych jednostek      

IV.  Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)  0,00 1 500,00 

1.  Nieruchomości      

2.  Wartości niematerialne i prawne      

3.  Długoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00 

  a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 

   - udziały i akcje    0,00 

   - inne papiery wartościowe      

   - udzielone pożyczki      

   - inne długoterminowe aktywa finansowe      

  b) w pozostałych jednostkach  0,00 1 500,00 

   - udziały i akcje  0,00 1 500,00 

   - inne papiery wartościowe      

   - udzielone pożyczki      

   - inne długoterminowe aktywa trwałe      

4.  Inne inwestycje długoterminowe      

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)  0,00 0,00 

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe      

B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) 256 689,72 233 527,46 

I.  Zapasy 0,00 0,00 

1.  Materiały     

2.  Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

3.  Produkty gotowe     

4.  Towary     

5.  Zaliczki na poczet dostaw     

II.  Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt. 18c)  106 055,72 84 952,07 
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1.  Należności od jednostek powiązanych  0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  0,00 0,00 

   - do 12 m-cy      

   - powyżej 12 m-cy      

  b) inne      

2.   Należności od pozostałych jednostek  106 055,72 84 952,07 

  a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  47 490,68 39 444,47 

   - do 12 m-cy  46 812,57 39 444,47 

   - powyżej 12 m-cy  678,11 0,00 

  

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeo  

56 922,61 43 865,17 

  c) inne  1 642,43 1 642,43 

  d) dochodzone na drodze sądowej      

III. Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)  147 922,01 145 627,44 

1.  Krótkoterminowe aktywa finansowe  147 922,01 145 627,44 

  a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 

   - udziały lub akcje      

   - inne papiery wartościowe  0,00 0,00 

   - udzielone pożyczki  118 832,01 118 832,01 

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00 

  b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 

   - udziały lub akcje      

   - inne papiery wartościowe      

   - udzielone pożyczki      

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe      

  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  29 090,00 26 795,43 

   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  29 090,00 26 795,43 

   - inne środki pieniężne      

   - inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)      

2.  Inne inwestycje krótkoterminowe      

IV.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  2 711,99 2 947,95 

  SUMA AKTYWÓW 402 239,72 362 527,46 
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  PASYWA  
stan na: 

31-12-2012 31-12-2013 

A. Kapitał (fundusz) własny 352 748,86 319 238,15 

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 146 000,00 146 000,00 

II.  Należne, lecz nie wnies., wkł. na pocz. kap. podst. (wielkośd ujemna)      

III.  Udziały (akcje) własne (wielkośd ujemna)      

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy 420 007,07 416 748,86 

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny      

VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych    -210 000,00 

VIII. Zysk (strata) netto  -213 258,21 -33 510,71 

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

B. 
ZOBOWIĄZANIA (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 
35d i 37)  

49 490,86 43 289,31 

I.  Rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00 

1.  Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (art. 37)      

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  0,00 0,00 

   - długoterminowa     

   - krótkoterminowa     

3.  Pozostałe rezerwy  0,00 0,00 

   - długoterminowe      

   - krótkoterminowe      

II.  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych      

2.  Wobec pozostałych jednostek  0,00 0,00 

  a) kredyty i pożyczki      

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      

  c) inne zobowiązania finansowe      

  d) inne      

III.  Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)  44 544,41 43 289,31 

1.  Wobec jednostek powiązanych  0,00 0,00 

  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności  0,00 0,00 

   - do 12 m-cy  0,00 0,00 

   - powyżej 12 m-cy      

  b) inne      

2.  Wobec pozostałych jednostek  44 544,41 43 289,31 

  a) kredyty i pożyczki  0,00 14 500,00 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      

  c) inne zobowiązania finansowe      

  d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:  44 544,41 28 789,31 

   - do 12 m-cy  44 304,41 28 789,31 

   - powyżej 12 m-cy  240,00 0,00 

  e) zaliczki otrzymane na dostawy      

  f) zobowiązania wekslowe      

  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeo i innych świadczeo  0,00 0,00 

  h) z tytułu wynagrodzeo 0,00 0,00 

  i) inne  0,00 0,00 

3.   Fundusze specjalne 0,00 0,00 
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IV.  Rozliczenia międzyokresowe  4 946,45 0,00 

1.  Ujemna wartośd firmy (art. 33 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt. 3, art. 44b ust. 11)      

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)  4 946,45 0,00 

   - długoterminowe      

   - krótkoterminowe  4 946,45 0,00 

  SUMA PASYWÓW 402 239,72 362 527,46 

 

3.3.  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 

    Stan za okres 

  Wyszczególnienie 31-12-2012 31-12-2013 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 241 945,64 469 327,45 

   - od jednostek powiązanych      

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 241 945,64 469 327,45 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartośd dodatnia, zmniejszenie - wartośd ujemna)  0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia świadczeo na własne potrzeby jednostki     

IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 537 899,20 495 192,18 

I. Amortyzacja  97 051,00 18 050,00 

II. Zużycie materiałów i energii 2 678,94 3 098,45 

III. Usługi obce 127 860,04 458 983,73 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 041,50 60,00 

   - podatek akcyzowy      

V. Wynagrodzenia 85 564,00 0,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  113,57 0,00 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  222 590,15 15 000,00 

VIII. Wartośd sprzedanych towarów i materiałów      

  C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -295 953,56 -25 864,73 

D.  Pozostałe przychody operacyjne 19 545,00 3 274,59 

I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  180,00 0,00 

II.  Dotacje 0,00 0,00 

III.  Inne przychody operacyjne 19 365,00 3 274,59 

E.  Pozostałe koszty operacyjne 12 369,51 1 303,49 

I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      

II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      

III.  Inne koszty operacyjne  12 369,51 1 303,49 

F.  Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)  -288 778,07 -23 893,63 

G.  Przychody finansowe 4 466,85 263,00 

I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:      

   - od jednostek powiązanych      

II.   Odsetki, w tym:  4 428,82 0,00 

   - od jednostek powiązanych      

  Zysk ze zbycia inwestycji      

IV.  Aktualizacja wartości inwestycji      

V.  Inne  38,03 263,00 

H.  Koszty finansowe 1 783,29 9 880,08 

I.  Odsetki, w tym:  1 674,45 166,38 
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   - dla jednostek powiązanych      

II.  Strata ze zbycia inwestycji      

III.  Aktualizacja wartości inwestycji      

IV.  Inne  108,84 9 713,70 

I.  ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)  -286 094,51 -33 510,71 

J.  WYNIK ZDARZEO NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II) 0,00 0,00 

I.  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

II.  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

K.  Zysk/Strata brutto (I+/-J)  -286 094,51 -33 510,71 

L.  Podatek dochodowy  0,00 0,00 

M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  0,00 0,00 

N.  Zysk (strata) netto (K-L-M)  -286 094,51 -33 510,71 

 

 

3.4.  Zestawienie zmian w kapitale własnym 

  Wyszczególnienie 
Stan za okres 

2012r. 2013r. 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 566 007,07 566 007,07 

   - korekty błędów podstawowych      

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

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  146 000,00 146 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego      

  a) zwiększenie (z tytułu)  146 000,00 146 000,00 

   - wydania udziałów (emisji akcji) A 100 000,00 100 000,00 

   - wydania udziałów (emisji akcji) B 25 000,00 25 000,00 

   - wydania udziałów (emisji akcji) C 21 000,00 21 000,00 

  .....     

  b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 0,00 

   - umorzenia udziałów (akcji)      

  .....     

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  146 000,00 146 000,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu      

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy      

  a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 0,00 

  .....     

  b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 0,00 

  .....     

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu  0,00 0,00 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu      

  a) zwiększenie     

  b) zmniejszenie     

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu  0,00 0,00 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 420 007,07 420 007,07 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego      

  a) zwiększenie (z tytułu) zysk  0,00 0,00 

   - emisji akcji C powyżej wartości nominalnej  0,00 0,00 

   - z podziału zysku (ustawowo)  420 007,07 420 007,07 
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   - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartośd)     

  .....     

  b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 -3 258,21 

   - pokrycia straty   -3 258,21 

   -koszty pozyskania kapitału 0,00 0,00 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  0,00 0,00 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu      

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny      

  a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 0,00 

  .....     

  b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 0,00 

    - zbycia środków trwałych      

  ......     

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  420 007,07 416 748,86 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu      

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych     

  a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 0,00 

  .....     

  b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 0,00 

  .....     

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  0,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu      

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu     

   - korekty błędów podstawowych      

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

  a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 0,00 

    - podziału zysku z lat ubiegłych      

  ......     

  b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 0,00 

  .....     

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  0,00 0,00 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,    -213 258,21 

    - korekty błędów podstawowych      

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

  a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 0,00 

    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia      

  .....     

  b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 3 258,21 

  .....   3 258,21 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  0,00 -210 000,00 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu      

8. Wynik netto  -213 258,21 -33 510,71 

  a) zysk netto  0,00 0,00 

  b) strata netto  -213 258,21 -33 510,71 

  c) odpisy z zysku 0,00   

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  352 748,86 319 238,15 

III. 
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty)  
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3.5.  Rachunek przepływów pieniężnych 

  Wyszczególnienie 
Stan za okres 

31-12-2012 31-12-2013 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      

I. Zysk (strata) netto  -213 258,21 -33 510,71 

II. Korekty razem  110 239,93 29 716,14 

1. Amortyzacja  33 301,00 18 050,00 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych      

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  -11 359,09 0,00 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  75 267,99 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw  -4 946,45 -4 946,45 

6. Zmiana stanu zapasów  0,00 0,00 

7. Zmiana stanu należności  -38 210,77 21 103,65 

8. Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  -35 843,75 -6 201,55 

9. Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych  97 288,01 -235,96 

10. Inne korekty  -5 257,01 1 946,45 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)  -103 018,28 -3 794,57 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      

I. Wpływy  0,00 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych      

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym:  0,00 0,00 

  a) w jednostkach powiązanych      

  b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 

   - zbycie aktywów finansowych     

   - dywidendy i udziały w zyskach      

   - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

   - odsetki      

   - inne wpływy z aktywów finansowych      

4. Inne wpływy inwestycyjne      

II. Wydatki  1,00 1 500,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  1,00 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      

3. Na aktywa finansowe, w tym:  0,00 1 500,00 

  a) w jednostkach powiązanych      

  b) w pozostałych jednostkach  0,00 1 500,00 

   - nabycie aktywów finansowych    1 500,00 

   - udzielone pożyczki długoterminowe      

4. Inne wydatki inwestycyjne      
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)  1,00 1 500,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      

I. Wpływy  -50 000,01 0,00 

1. 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału  
    

2. Kredyty i pożyczki  -50 000,01 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów finansowych     

4. Inne wpływy finansowe      

II. Wydatki  75 167,99 0,00 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych      

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku      

4. Spłaty kredytów i pożyczek      

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych      

6. Z tytułu innych zobowiązao finansowych  0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązao z tytułu umów leasingu finansowego      

8. Odsetki      

9. Inne wydatki finansowe  75 167,99   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  25 167,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)  -78 151,40 -2 294,57 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  -78 151,40 -2 294,57 

   - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych     

F. Środki pieniężne na początek okresu  107 241,40 29 090,00 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:  29 090,00 26 795,43 

   - o ograniczonej możliwości dysponowania      
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3.6.  Informacja dodatkowa 

 

 

             1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji 
długoterminowych 

1a/ Zmiany w stanie wartości brutto niematerialnych i prawnych od 01.01.2013 do 31.12.2013r. 

Tytuł 

Autorskie 
prawa 

majątkowe 
i prawa 

pokrewne 

Prawa do 
wynalazków, 

patentów, 
znaków 

towarowych, 
wzorów 

użytkowych 
oraz 

zdobniczych 

PROGRAMY 
KOMP. 

Know-how 
Koszty prac 

rozwojowych 
Pozostałe Razem 

  zł zł zł zł zł zł zł 

1. Wartośd brutto na 01.01.2013 
r. (BO) 

0,00 0,00 66 730,00 0,00 0,00 0,00 
66 730,00 

2. Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

a) zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

b) darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

c) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

3. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

a) sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

b) likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

c) darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

d) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

4. Wartośd brutto na 
31.12.2013r. (BZ)  

0,00 0,00 66 730,00 0,00 0,00 0,00 
66 730,00 
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1b/ Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie od 01.01.2013 do 31.12.2013r. 

Tytuł 

Autorskie 
prawa 

majątkowe 
i prawa 

pokrewne 

Prawa do 
wynalazków, 

patentów,  
znaków 

towarowych, 
wzorów 

użytkowych 
oraz 

zdobniczych 

PROGRAMY 
KOMP. 

Know-how 
Koszty prac 

rozwojowych 
Pozostałe Razem 

  zł zł zł zł zł zł zł 

1. Wartośd umorzenia na 
01.01.2013 r. (BO) 

0,00 0,00 48 680,00 0,00 0,00 0,00 
48 680,00 

2. Zwiększenia 0,00 0,00 18 050,00 0,00 0,00 0,00 
18 050,00 

a) naliczenie umorzenia, w tym: 0,00 0,00 18 050,00 0,00 0,00 0,00 
18 050,00 

 - niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów 

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

b) nieplanowe odpisy 
amortyzacyjne 

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

c) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

3. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

a) sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

b) likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

c) darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

d) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

4. Wartośd umorzenia na 
31.12.2013r. (BZ)  

0,00 0,00 66 730,00 0,00 0,00 0,00 
66 730,00 

5. Wartośd netto na 01.01.2013 r. 
(BO) 

0,00 0,00 18 050,00 0,00 0,00 0,00 
18 050,00 

6. Wartośd netto na 31.12.2013r. 
(BZ)  

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

 

1c/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - wartośd brutto -  01.01.2013 do 31.12.2013r. 

Tytuł 
Grunty 
własne 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntów 

Budynki i 
budowle 

Spółdzielcze 
prawa do 

mieszkania 
i lokalu 

użytkowego 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe Razem 

  zł zł zł zł zł zł zł zł 

1. Wartośd brutto na 01.01.2013 
r. (BO) 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 2 603,28 0,00 2 160,04 
4 763,32 

2. Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 
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a) zakup 0,00 
0,00 

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

b) przyjęcie z inwestycji 0,00 
0,00 

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

c) darowizny 0,00 
0,00 

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

d) ujawnienia (inwentaryzacja) 0,00 
0,00 

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

e) pozostałe 0,00 
0,00 

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

3. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

a) sprzedaż 0,00 
0,00 

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

b) likwidacja 0,00 
0,00 

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

c) darowizny 0,00 
0,00 

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

d) straty losowe 0,00 
0,00 

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

e) niedobory (inwentaryzacja) 0,00 
0,00 

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

f) pozostałe 0,00 
0,00 

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

4. Wartośd brutto na 31.12.2013r. 
(BZ)  

0,00 0,00 0,00 0,00 2 603,28 0,00 2 160,04 
4 763,32 

 

1d/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - umorzenie od 01.01.2013 do 31.12.2013r. 

Tytuł 
Grunty 
własne 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntów 

Budynki 
i 

budowle 

Spółdzielcze 
prawa do 

mieszkania i 
lokalu 

użytkowego 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe Razem 

  zł zł zł zł zł zł zł zł 

1. Umorzenie na 01.01.2013 r. (BO)   0,00 0,00 0,00 2 603,28 0,00 2 160,04 
4 763,32 

2. Zwiększenia 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

a) naliczenie umorzenia, w tym:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

 - niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów 

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

b) nieplanowe odpisy 
amortyzacyjne 

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

c) pozostałe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

3. Zmniejszenia 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

a) sprzedaż   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 
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b) likwidacja   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

c) darowizna   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

d) pozostałe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

4. Umorzenie na 31.12.2013r. (BZ)  0 0,00 0,00 0,00 2 603,28 0,00 2 160,04 
4 763,32 

5. Wartośd netto na 01.01.2013 r. 
(BO) 

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

6. Wartośd netto na 31.12.2013R. 
(BZ)  

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

 

 

1e/ Zmiany struktury własnościowej środków trwałych od 01.01.2013 do 31.12.2013r. 

 Struktura własnościowa środków trwałych 
ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto) 

Stan na 
01.01.2013r. 

(BO) Stan na 31.12.2013r. (BZ) 
  

 
1. Własne 0,00 0,00 

  
       

  

 Razem 0,00 0,00 
   

 

 Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

 
    

 
 

  
 

 
 

 
  

 
    

 
 

  
 

 
 

 
  

 

Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 
31.12.2013r. wynosi  -33 510,71 

 
zł. 

    

               

               

   
Wyszczególnienie Kwota 

   

   
1. Wynik finansowy netto- strata -33 510,71 

   

   
2. Proponowany podział wyniku, w tym: 0,00 

   

   
a) zwiększenia kapitału zapasowego 0,00 

   

   
b) zwiększenia kapitału rezerwowego 0,00 

   

   
c) wypłata dywidend 0,00 
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d) nagrody, premie dla załogi wraz z ZUS 0,00 

   

   
e) zasilenie funduszy specjalnych 0,00 

   

   
3. Wynik niepodzielony -33 510,71 

   

        

 

 

 
Zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

     

 

 Zmiany w stanie rozliczeo międzyokresowych od 01.01.2013 do 31.12.2013r. 

              

Wyszczególnienie 

Stan na 
01.01.2013r. 

(BO) Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na 31.12.2013r. 

(BZ) 

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 34,99 270,95 34,99 270,95 

a) odsetki od zobowiązao 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) dotacja UDA-POIG 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) KOSZTY DOT 2013R i 2014r. 34,99 270,15 34,99 270,15 

d) opłaty leasingowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

e)odsetki niezapłacone 0,00 0,80 0,00 0,80 

f)utrzymanie domen 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) ZUS zapł. 0,00 0,00 0,00 0,00 

ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY Z 2011R. 2 677,00 0,00 0,00 2 677,00 

2. Bierne rozl.liczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

a ) rezerwa na badanie bilansu 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 

b) rezerwa na zobowiązania  446,45 0,00 446,45 0,00 

 

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów oraz usług  za 
okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 

          

Tytuł 2012r. 

Bieżący rok obrotowy 2013r. 

 
ogółem w tym kraj w tym eksport 
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1. Przychody ze sprzedaży 
towarów, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 sprzedaż towarów 0,00 0,00 0,00   

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

 2. Przychody ze sprzedaży 
wyrobów, w tym:   0,00 0,00 0,00 

 
sprzedaż wyrobów   0,00 0,00 0,00 

           

 
3. Przychody ze sprzedaży 
usług, w tym: 241 945,64 469 327,45 469 327,45 0,00 

 
usługi ogółem 241 945,64 469 327,45 469 327,45 0,00 

   0,00 0,00 0,00   

           

           

           

 

Razem 241 945,64 469 327,45 469 327,45 0,00 

  

 

 

 

 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych 

          

 

Wyszczególnienie 

Przeciętne zatrudnienie w roku obr. 

 
w etatach w osobach 

 
rok ubiegły rok bieżący rok ubiegły rok bieżący 

 

Pracownicy 
bezpośrednio 
produkcyjni 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pracownicy 
pośrednio 
produkcyjni 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Pozostali 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Stanowiska 
nierobotnicze 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Średnioroczne 
zatrudnienie 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Wyliczenie podstawy opodatkowania za XII/2013 r. 

NAZWA KONTA WN MA 

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW   0,00 

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG 0,00 469327,45 

KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY USŁUG 495192,18   

KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY TOWARÓW 0,00 0,00 

PRZYCHODY FINANSOWE   263,00 

KOSZTY FINANSOWE 9880,08   

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE   3274,59 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 1303,49   

      

      

      

RAZEM 506375,75 472865,04 

      

RAZEM 506375,75 472865,04 

      

NKUP-      

NIEZAPŁ. ZOB. W TERMINIE 14511,10   

ODSETKI SANKCYJNE 161,28   

NKUP- REPREZENTACJA 0,00   

VAT NKUP 28,88   

NKUP -KOSZTY POZWU 4950,00   

POZOSTAŁE  NKUP-NAL. NIEŚCIĄGALNE 4734,82   

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00   

AKTUALIZACJA WARTOŚCI   NKUP 1302,57   

ROZWIĄZANIE REZERWY AKTUALIZ.   3273,16 

RAZEM  NKUP 25688,65 3273,16 

      

      

RAZEM PO ODL. NKUP 480687,10 469591,88 
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STRATA Z LAT UBIEGŁYCH   0,00 

STRATA PODATKOWA 11095,22   

PODATEK   0,00 

PODATEK DO ZAPŁATY    0,00 

 

Wynagrodzenie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Autoryzowanego Doradcy za 2013 r. 

Wynagrodzenie Zarządu   0,00 zł 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej  0,00 zł 

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy 0,00 zł 

 

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności 

 

4.1. Informacje podstawowe 

 

Spółka Europejski Fundusz Energii  S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

Adres: ul Gdaoska 27; 85-005 Bydgoszcz 

KRS: 0000372335 

REGON: 021416030 

NIP: 8943012989 

Kapitał zakładowy 146 000,00 zł 

Zarząd:  

- Wiceprezes Zarządu Paweł Kulczyk 

Rada Nadzorcza: 

- Kamilla Tomczak 

- Aleksandra Piekut-Pawłowska 

- Michał Kulczyk 

- Jakub Ciepiela 
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Autoryzowany Doradca:  

- INC S.A 

 

4.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowe 

 

Rok obrotowy zakooczony został przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 469 327,45 zł i stratą 

netto w wysokości -33 510 zł. Tym samym spółka znacząco polepszyła wyniki finansowe w 

porównaniu do roku 2012. Na osiągnięty wynik wpływ miały następujące czynniki: 

- współpraca  z kontrahentami  z branży obsługi inwestycji montażowo-budowlanych 

- prace związane ze zmianą firmy spółki 

- prace związane z przygotowaniem połączenia ze spółką World Medical Services sp. z o.o., które 

generowały koszty i angażowały również czasowo Zarząd spółki 

ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH 

 

  AKTYWA 
Stan na Struktura w % Zmiana w % 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 2011 2012 2013 
(BZ - BO)       

BO  

A. AKTYWA TRWAŁE 181,53 145,55 129,00 27,7% 36,2% 35,6% -11,4% 

I.  Wartości niematerialne i prawne 178,85 18,05 0,00 27,2% 4,5% 0,0% -100,0% 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 127,50 127,50 0,0% 31,7% 35,2% 0,0% 

III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1,50 0,0% 0,0% 0,4%           x      

V. 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

2,68 0,00 0,00 0,4% 0,0% 0,0%           x      

B. AKTYWA OBROTOWE 474,83 256,69 233,53 72,3% 63,8% 64,4% -9,0% 

I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

II. Należności krótkoterminowe 67,84 106,06 84,95 10,3% 26,4% 23,4% -19,9% 

III. Inwestycje krótkoterminowe 306,98 147,92 145,63 46,8% 36,8% 40,2% -1,6% 

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

100,00 2,71 2,95 15,2% 0,7% 0,8% 8,7% 

  AKTYWA RAZEM 656,35 402,24 362,53 100,0% 100,0% 100,0% -9,9% 

 

  PASYWA 
Stan na Struktura w % Zmiana w % 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 2011 2012 2013 
(BZ - BO)       

BO  

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 570,26 352,75 319,24 86,9% 87,7% 88,1% -9,5% 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 146,00 146,00 146,00 22,2% 36,3% 40,3% 0,0% 

II. 
Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (-) 

0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

III. Udziały (akcje) własne (-) 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      
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IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 465,50 420,01 416,75 70,9% 104,4% 115,0% -0,8% 

V. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny 

0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

VI. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe, w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

  
- kapitał rezerwowy z dopłat 
współników 

0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%             x      

VII. 
Należne dopłaty na poczet 
kapitału rezerwowego(-) 

0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0%             x      

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00 0,00 -210,00 0,0% 0,0% -57,9%           x      

IX. Zysk (strata) netto -39,49 -213,26 -33,51 -6,0% -53,0% -9,2% -84,3% 

X. 
Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego(-) 

-1,74 0,00 0,00 -0,3% 0,0% 0,0%           x      

B. 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

86,09 49,49 43,29 13,1% 12,3% 11,9% -12,5% 

I. Rezerwy na zobowiązania 5,70 0,00 0,00 0,9% 0,0% 0,0%           x      

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

III. Zobowiązania krótkoterminowe 80,39 44,54 43,29 12,2% 11,1% 11,9% -2,8% 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 4,95 0,00 0,0% 1,2% 0,0% -100,0% 

  PASYWA RAZEM 656,35 402,24 362,53 100,0% 100,0% 100,0% -9,9% 

 

 

 

 ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH  

 (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

 
 

poz. Wyszczególnienie 
za okres struktura w % Zmiana w % 

06.10. - 
31.12.2011 

01.01. - 
31.12.2012 

01.01. - 
31.12.2013 

2011 2012 2013 
(OB-OU)       

OU  

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

3 185,77 241,95 469,33 96,7% 88,0% 99,3% 94,0% 

B. Koszty działalności operacyjnej 3 212,57 474,15 495,19 96,3% 97,1% 97,8% 4,4% 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -26,81 -232,20 -25,86 67,9% 108,9% 77,2% -88,9% 

D. Pozostałe przychody operacyjne 102,58 19,55 3,27 3,1% 7,1% 0,7% -83,2% 

E. Pozostałe koszty operacyjne 122,15 12,37 1,30 3,7% 2,5% 0,3% -89,5% 

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

-46,37 -225,03 -23,89 117,4% 105,5% 71,3% -89,4% 

G. Przychody finansowe 5,74 13,55 0,26 0,2% 4,9% 0,1% -98,1% 

H. Koszty finansowe 1,54 1,78 9,88 0,0% 0,4% 2,0% 454,0% 

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

-42,17 -213,26 -33,51 106,8% 100,0% 100,0% -84,3% 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%         x             

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%         x             

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) -42,17 -213,26 -33,51 106,8% 100,0% 100,0% -84,3% 

L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%         x             
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M. 
Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

2,68 0,00 0,00 -6,8% 0,0% 0,0%         x             

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -39,49 -213,26 -33,51 100,0% 100,0% 100,0% -84,3% 

 

 

4.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalnośd jednostki, które wystąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakooczeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego 

 

W dniu 26 czerwca  2013 r. została zmieniona firma spółki na Europejski Fundusz Energii S.A.  

Zarząd spółki podpisał porozumienie w tej sprawie połączenia z World Medical Services sp. z o.o.  w 

dniu 13.11.2013r. W związku z faktem planowanego połączenia szczegółowe założenia 

długoterminowej strategii Spółki zostaną przedstawione w przez Zarząd po połączeniu. 

Zmianie uległ  skład osobowy Rady Nadzorczej, otóż z powodów osobistych rezygnację złożył Pan 

Mariusz Tomczak. 

 

4.4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki 

Zarząd spółki podpisał porozumienie w tej sprawie połączenia z World Medical Services sp. z o.o.  w 

dniu 13.11.2013r. Plan połączenia Europejskiego Funduszu Energii S.A. oraz World Medical Services 

sp. z o.o. został podpisany dnia 26.02.2014 roku.  

Zamiarem w/w procesu jest połączenie potencjałów obydwu spółek. Spółka World Medical Services 

sp. z o.o. posiada m.in. innowacyjną w skali globalnej technologię i system IT z branży e-medycznej. 

Rozwiązanie pozwala na swobodną wymianę danych medycznych w technologii chmury. Technologia 

i system IT docelowo mają byd wdrażane na terytorium Stanów Zjednoczonych. Europejski Fundusz 

Energii S.A. jako spółka publiczna ma większe możliwości w dostępie do finansowania m.in. z 

wykorzystaniem narzędzi rynku kapitałowego. Mając to na względzie połączenie będzie niosło ze 

sobą bardziej dynamiczny rozwój produktu.  

Dzięki połączeniu Europejski Fundusz Energii S.A. będzie miał możliwośd wykorzystania m.in. do 

celów marketingowych bazy danych w liczbie ponad 1 600 000 rekordów.  

Połączenie kompetencji obu spółek m.in. z jednej strony w zakresie funkcjonowania na rynku 

kapitałowym i z drugiej w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii także o zasięgu 

międzynarodowym otwiera perspektywy dynamicznego rozwoju Spółki. 

Spółka kontynuuje współpracę ze spółką L&P sp. z o.o. w zakresie obsługi inwestycji hotelowej., 

której przedmiotem jest m.in.. dostawa i montaż wyposażenia audiowizualnego w hotelu Copernicus 

w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski 11 oraz koordynacja w wymienionym zakresie.  
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Ważną kwestią jest obniżenie kosztów stałych, co udało się uczynid po zmianie Zarządu Spółki i 

przeniesieniu do Bydgoszczy, przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych zyskownych kontraktów. 

Powinno to przyczynid do harmonijnego wzrostu wartości Spółki. 

 

 

4.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badao i rozwoju 

 

Spółka prowadziła prace w zakresie wdrożenia innowacyjnej w skali globalnej technologii i systemu IT 

z branży e-medycznej, przed którą według Zarządu Spółki i ogólnodostępnych obiektywnych analiz 

rysuje się perspektywa dynamicznego wzrostu 

 

4.6. Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, 

liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką częśd kapitału zakładowego 

reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich 

zbycia 

 
Nie dotyczy. 

 
 

4.7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeo, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest 

na nie narażony 

 

Zarząd Spółki po stworzeniu fundamentu, przeniesieniu znaczących aktywów  spółki przejmowanej tj. 

World Medical Services sp. z o.o. do Europejskiego Funduszu Energii S.A. zamierza konsekwentnie 

budowad wartośd Spółki mając na uwadze ryzyka towarzyszące działalności gospodarczej, które w 

opinii Zarządu są ograniczone.  

Głównym ryzykiem w ocenie Zarządu Emitenta może byd ograniczenie współpracy ze znaczącymi 

dotychczasowi partnerami biznesowymi, m.in. w zakresie obsługi inwestycji montażowo 

budowlanych. Zakooczenie określonych inwestycji może powodowad fluktuacje w składaniu 

kolejnych zamówieo. Dążenie przez Spółkę do dywersyfikacji partnerów biznesowych w ocenie 

Zarządu Spółki powinno ryzyko to minimalizowad. 

Sytuacja ogólnogospodarcza w Polsce i na świecie, wyrażająca się w poziomie wskaźników 

makroekonomicznych, ma istotny wpływ na kondycję i rozwój rynku na którym działa Spółka i jego 

klienci. Do takich czynników makroekonomicznych można zaliczyd: poziom i dynamikę wzrostu PKB, 

poziom i zmiennośd inflacji, poziom i zmiennośd stóp procentowych, poziom i zmiennośd stopy 

bezrobocia oraz wielkośd i zmiennośd nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Istnieje ryzyko, że 

niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą wpłynąd na ograniczenie popytu na 
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produkty i usługi Spółki, czego efektem może byd spadek przychodów ze sprzedaży Spółki oraz 

pogorszenie sytuacji finansowej Spółki. 

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego 

kursu akcji i płynności obrotu. 

Kurs akcji i płynnośd akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceo 

kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego 

kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji 

Emitenta. Nie można wobec tego zapewnid, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyd w 

dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 

 

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), Giełda jako Organizator ASO może zawiesid 

obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:  

1) na wniosek emitenta,  
2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeostwo obrotu lub interes jego uczestników.  

W przypadkach określonych przepisami prawa Giełda jako Organizator ASO zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących 

w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone 

w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b 

Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego 

naruszenia lub uchybienia:  

1) upomnied emitenta,  
2) nałożyd na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 

 

Giełda, jako organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej 

może wyznaczyd emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeo lub podjęcie działao 

mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązad 

emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.  

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje 

lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał 

dotychczasowych naruszeo, bądź też nie podjął działao mających na celu zapobieżenie naruszeniom 

zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź też nie opublikował 
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określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu, Giełda jako organizator ASO może:  

1) nałożyd na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą 
pieniężną nałożoną za to samo naruszenie nie może przekraczad 50 000 zł,  

2) zawiesid obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  
3) wykluczyd instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

Giełda, jako organizator ASO może postanowid o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia 

obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. 

Stosownie do art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót 

określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na 

możliwośd zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 

bezpieczeostwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia 

interesów inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, 

zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 

Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO, Giełda jako organizator ASO może wykluczyd instrumenty finansowe 

z obrotu:  

 na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu,  

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o 

ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania,  

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpid 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z 

dniem przekształcenia. 

Giełda jako organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

 w przypadkach określonych przepisami prawa,  

 jeżeli zbywalnośd tych instrumentów stała się ograniczona,  

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd 

wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 

zaspokojenie kosztów postępowania.  
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Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Giełda jako organizator 

ASO może zawiesid obrót tymi instrumentami finansowymi. W tym przypadku do terminu 

zawieszenia nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1, to jest instrumenty finansowe mogą zostad 

zawieszone na okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących 

w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone 

w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b 

Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego 

naruszenia lub uchybienia:  

 upomnied emitenta,  

 nałożyd na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 

Giełda, jako organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej 

może wyznaczyd emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeo lub podjęcie działao 

mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązad 

emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.  

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje 

lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał 

dotychczasowych naruszeo, bądź też nie podjął działao mających na celu zapobieżenie naruszeniom 

zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź też nie opublikował 

określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu Giełda, jako organizator ASO może:  

nałożyd na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną 

nałożoną za to samo naruszenie nie może przekraczad 50 000 zł,  

 zawiesid obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  

 wykluczyd instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

Giełda, jako organizator ASO może postanowid o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia 

obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. 

Stosownie do art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga 

tego bezpieczeostwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes 

inwestorów, Giełda jako  organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje 

wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 

dni.  
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Z kolei ust. 4 wyżej wymienionego artykułu, stanowi, że w przypadku gdy obrót danymi 

instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwu obrotu dokonywanemu w tym alternatywnym 

systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na 

żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wyklucza obrót tymi instrumentami finansowymi.  

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeo, że taka sytuacja może zdarzyd się w przyszłości w 

odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 

 

 

4.8. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach) 

 

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów). 
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5. Oświadczenie Zarządu 

 
 
 
 
 
Oświadczenie zarządu spółki Europejski Fundusz Energii S.A. w sprawie 
rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 r. 
do 31.12.2013 r. 
 

Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 
sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. i dane porównywalne 
sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w 
sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności 
Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeo i ryzyk 
związanych z prowadzoną działalnością. 
 

 

 

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki 
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Oświadczenie zarządu spółki Europejski Fundusz Energii S.A. w sprawie 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych. 
 
 
 
Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania 
sprawozdao finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki 
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz 
że podmiot 
ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego. 

 

 

 

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki 
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6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
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7. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

LP. ZASADA 

TAK/ 

NIE/ 

NIE DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. Spółka powinna prowadzid przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkośd, bezpieczeostwo 
oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych 
metod, powinna zapewnid odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, 
umożliwiad transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrowad przebieg obrad i 
upubliczniad go na stronie internetowej. 

TAK, z 
wyłączeniem 

transmisji obrad 
walnego 

zgromadzenia z 
wykorzystaniem 

sieci Internet, 
rejestrowania 

przebiegu obrad 
i upubliczniania 

go na stronie 
internetowej 

Spółki 

W ocenie Zarządu Spółki koszty 
związane z techniczną obsługą 
transmisji oraz rejestracji 
posiedzeo walnego 
zgromadzenia przy 
wykorzystaniu sieci Internet w 
obecnej sytuacji Spółki nie 
znajdują uzasadnienia. 

2. Spółka powinna zapewnid efektywny dostęp 
do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), 

TAK  

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

TAK  

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, 
wraz z określeniem pozycji emitenta na tym 
rynku, 

NIE 

Z uwagi na wydarzenia 
korporacyjne Zarząd Spółki 
zamierza zamieścid opis rynku 
działania na stronie 
internetowej Spółki w 
najbliższym czasie. 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, NIE  
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3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, 

NIE  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, NIE  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, NIE 

Zarząd Spółki przygotowuje 
strategię, którą zamierza 
zamieścid także na stronie 
internetowej. 

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami do tych prognoz (w przypadku 
gdy emitent takie publikuje), 

NIE DOTYCZY  

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK  

 3.11. Skreślony.   

 3.12. opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, 

TAK  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeo, a także spotkao z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych, 

NIE  

3.14. informacje na temat zdarzeo 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeo skutkujących 
nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 
oraz zasad przeprowadzania tych operacji. 
Informacje te powinny byd zamieszczane w 
terminie umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

 3.15. Skreślony.   
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 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 
w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na zadawane pytania, 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

3.17. informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

3.18. informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

3.19. informacje na temat podmiotu, z 
którym spółka podpisała umowę o 
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 
ze wskazaniem nazwy, adresu strony 
internetowej, numerów telefonicznych oraz 
adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

TAK  

3.20. Informację na temat podmiotu, który 
pełni funkcję animatora akcji emitenta, 

TAK  

3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

NIE DOTYCZY  

 3.22. Skreślony.   

 3.23. Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny byd zamieszczane w 
sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywad 
aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych informacji 
lub wystąpienia istotnej zmiany informacji 
umieszczanych na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostad przeprowadzona 
niezwłocznie. 

TAK 

Strona internetowa Spółki 
oparta została o układ 
tworzony z myślą o 
przejrzystym i intuicyjnym 
dostępie do informacji o 
Spółce. Spółka dokłada 
wszelkich starao aby 
aktualizacje danych odbywały 
się bez zbędnej zwłoki. 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny byd 
zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 
obowiązującymi emitenta. 

TAK 

W chwili obecnej Emitent 
prowadzi stronę internetową 
w języku polskim. Publikowane 
przez Spółkę raport i pozostałe 
dane także spełniają wskazane 
wymogi. 
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5. Spółka powinna prowadzid politykę 
informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym 
celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną 
powinna wykorzystywad indywidualną dla 
danej spółki sekcję relacji inwestorskich 
znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE  

Spółka nie przestrzega tej 
zasady w chwili obecnej, na 
wskazanej stronie dostępne są 
jedynie podstawowe 
informacje o Spółce. 

6. Emitent powinien utrzymywad bieżące 
kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego wykonywania 
swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka 
powinna wyznaczyd osobę odpowiedzialną za 
kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK  

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie 
dla wykonywania przez Autoryzowanego 
Doradcę swoich obowiązków, Emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

TAK  

8. Emitent powinien zapewnid Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK   

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeo wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

TAK 
Informacja opublikowana w 
raporcie rocznym. 

 9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec 
emitenta usług w każdym zakresie. 

TAK 
Informacja opublikowana w 
raporcie rocznym. 

10.  

 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyd w obradach walnego 
zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 

TAK  

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizowad publicznie dostępne 
spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

NIE 

W ocenie Zarządu Spółki koszty 
związane z organizacją 
wskazanego spotkania w 
obecnej sytuacji Spółki nie 
znajduje uzasadnienia. 
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12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzowad cenę emisyjną albo mechanizm 
jej ustalenia lub zobowiązad organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewnid zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są 
prawa akcjonariuszy wynikające z tych 
zdarzeo korporacyjnych. 

TAK 

Podejmowane przez WZA 
uchwały zapewniają 
zachowanie niezbędnych 
odstępów czasu, co wiąże się z 
polityką poszanowania praw 
przysługujących 
Akcjonariuszom. 

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego co 
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 
trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których 
jest zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 
§3 Kodeksu spółek handlowych. 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

14. Dzieo ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzieo wypłaty dywidendy powinny byd tak 
ustalone, aby czas przypadający pomiędzy 
nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 
przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 
terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia. 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może 
zawierad tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy. 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakooczenia miesiąca. 

NIE Spółka nie przesyła raportów 
miesięcznych, skupia się na 
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Raport miesięczny powinien zawierad co 
najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeo w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mied w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej 
oraz wyników finansowych emitenta, 

 zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, 

 informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, chodby w 
części, miała miejsce w okresie objętym 
raportem, 

 kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mied miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 
emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności 
daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeo, 
otwarcia subskrypcji, spotkao z 
inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

komunikacji z inwestorami 
przez przesyłanie raportów 
kwartalnych i raportów 
bieżących. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”) emitent powinien 
niezwłocznie opublikowad, w trybie 
właściwym dla przekazywania raportów 
bieżących na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

17. Skreślony.   

 


