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1. Pismo Zarządu spółki Planet Soft S.A.  

 

Szanowni Państwo, 
 
Z przyjemnością prezentuję raport kwartalny obrazujący skrócone sprawozdanie finansowe Spółki Planet Soft 

S.A. za II kwartał 2014 roku. W tym okresie Emitent  wypracował zysk EBITDA  na poziomie 96 066,39 zł 

(23 087,89 EUR).. W zakresie działalności operacyjnej  w II kwartale 2014 Spółka osiągnęła około 87 tys. 

(21 tys. EUR) przychodów przy 27 tys. ( 6,5 tys. EUR) kosztów. Przychody pochodzą z bieżącej działalności 

Spółki zgodnej z nową  strategią. Jest to potwierdzenie, faktu, iż  nowa strategia poza zyskami w Spółkach 

córkach będzie generować przychody i zyski Planet Soft. 

Spółka na dzień 30. czerwca 2014 posiada 1 384 371,85 zł (332 709,71 EUR) aktywów obrotowych w tym 

362 641,89 zł (87 154,68 EUR)  środków pieniężnych na kontach oraz należności z tytułu wykonanych usług w 

wysokości 980 804,96 zł (235 719,43 EUR). Potwierdza to stabilną sytuację Spółki w zakresie pokrycia 

zobowiązań. 

Należy zauważyć, iż ze względu na fakt prowadzenia innej działalności w II kw. 2013 roku i w kwartale II kw. 

2014 roku, porównywanie danych w szczególności w zakresie przychodów czy zysku jest bezcelowe i może 

prowadzić do mylnych wniosków. Spółka w 2013 i 2014 roku prowadziła inne działalności, które charakteryzują 

się przede wszystkim innym poziomem rentowności, inną strukturą kosztów jak i formą pozyskiwania przychodu 

czy nawet jego fakturowania. 

Ponadto w II kwartale 2014 r. Spółka przeprowadziła emisje akcji serii D o wartości 573 750,00 złotych (137 

890,84 EUR), kierowanej do głównego akcjonariusza. 

 

Prezes Zarządu Planet Soft S.A. 
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2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta  

Bilans Emitenta 

Wyszczególnienie 
Na dzień 
30.06.2014 r. 
(w zł) 

Na dzień 
30.06.2013 r. 
(w zł) 

A. Aktywa trwałe 1 672 012,27 1 084 719,78 

I. Wartości niematerialne i prawne 779 834,95 863 218,32 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 12 177,32 20 465,46 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 880 000,00 196 000,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 5 036,00 

B. Aktywa obrotowe 1 384 371,85 2 327 008,23 

I. Zapasy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 980 804,96 1 995 925,71 

III. Inwestycje krótkoterminowe 362 641,89 318 177,25 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 925,00 12 905,27 

AKTYWA RAZEM 3 056 384,12 3 411 728,01 

A. Kapitał (fundusz) własny 1 408 155,08 996 667,47 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300 000,00 300 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 646 890,87 1 389 226,28 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

VIII. Zysk (strata) netto -538 735,79 -692 558,81 
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IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 648 229,04 2 415 060,54 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 8 970,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 366 442,80 546 682,80 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 153 975,11 1 859 407,74 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 127 811,13 0,00 

PASYWA RAZEM 3 056 384,12 3 411 728,01 

Źródło: Emitent 

 

Wyszczególnienie 
Na dzień 
30.06.2014 r. 
(w EUR) 

Na dzień 
30.06.2013 r. 
(w EUR) 

A. Aktywa trwałe 401 839,09 260 693,55 

I. Wartości niematerialne i prawne 187 419,78 207 459,52 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 926,61 4 918,52 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 211 492,71 47 105,19 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 1 210,32 

B. Aktywa obrotowe 332 709,71 559 255,99 

I. Zapasy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 235 719,43 479 686,06 

III. Inwestycje krótkoterminowe 87 154,68 76 468,37 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 835,61 3 101,56 

AKTYWA RAZEM 734 548,80 819 949,53 

A. Kapitał (fundusz) własny 338 425,60 239 531,70 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 72 099,79 72 099,79 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 395 801,60 333 876,39 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 
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Źródło: Emitent 

 

 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

VIII. Zysk (strata) netto -129 475,78 -166 444,47 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 396 123,20 580 417,83 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 2 155,78 

II. Zobowiązania długoterminowe 88 068,16 131 385,71 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 277 337,86 446 876,33 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 30 717,18 0,00 

PASYWA RAZEM 734 548,80 819 949,53 
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Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy) 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.04.2014r. 
do 30.06.2014r. 
(w zł) 

Za okres 
od 01.04.2013r. 
do 30.06.2013r. 
(w zł) 

Narastająco  
za okres 
od 01.01.2014r. 
do 30.06.2014r. 
(w zł) 

Narastająco  
za okres 
od 01.01.2013r. 
do 30.06.2013r. 
(w zł) 

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

87 749,19 1 200 000,00 292 177,19 2 010 000,00 

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

87 749,19 1 200 000,00 292 177,19 2 010 000,00 

II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki 

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

IV. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

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

B. Koszty działalności operacyjnej 308 416,65 1 513 318,44 830 098,04 2 669 475,95 

I. Amortyzacja 272 779,23 165 253,21 546 060,73 329 548,06 

II. Zużycie materiałów i energii 5 079,22 11 401,27 13 634,46 17 877,19 

III. Usługi obce 19 876,55 1 278 953,48 222 635,64 2 184 367,02 

IV. Podatki I opłaty 1 800,00 551,00 10 870,50 10 406,00 

V. Wynagrodzenia 7 276,65 48 717,36 25 210,57 109 924,54 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

1 475,89 5 791,04 3 662,47 11 956,40 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 129,11 2 651,08 8 023,67 5 396,74 

VIII. Wartość sprzedanych towarów  
i materiałów 

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

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -220 667,46 -313 318,44 -537 920,85 -659 475,95 

D. Pozostałe przychody operacyjne 46 769,49 800,38 48 170,76 800,72 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

4 081,30 0,00 4 081,30 0,00 

II. Dotacje 41 250,00 0,00 41 250,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 1 438,19 800,38 2 839,46 800,72 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 987,70 24,22 21 285,23 40,28 

I. Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

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

II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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III. Inne koszty operacyjne 1 987,70 24,22 21 285,23 40,28 

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

-175 885,67 -312 542,28 -511 035,32 -658 715,51 

G. Przychody finansowe 10,16 0,00 28,72 0,00 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Odsetki 10,16 0,00 28,72 0,00 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 9 251,90 22 683,82 31 806,19 33 843,30 

I. Odsetki 8 414,57 9 975,34 24 913,41 18 545,99 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inne 837,33 12 708,48 6 892,78 15 297,31 

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

-185 127,41 -335 226,10 -542 812,79 -692 558,81 

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

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

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

K. Zysk (strata) brutto (I-J) -185 127,41 -335 226,10 -542 812,79 -692 558,81 

L. Podatek dochodowy -4 077,00 0,00 -4 077,00 0,00 

M. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

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

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -181 050,41 -335 226,10 -538 735,79 -692 558,81 

Źródło: Emitent 
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Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy) 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.04.2014r. 
do 30.06.2014r. 
(w EUR) 

Za okres 
od 01.04.2013r. 
do 30.06.2013r. 
(w EUR) 

Narastająco  
za okres 
od 01.01.2014r. 
do 30.06.2014r. 
(w EUR) 

Narastająco  
za okres 
od 01.01.2013r. 
do 30.06.2013r. 
(w EUR) 

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

21 088,99 288 399,14 70 219,71 483 068,57 

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

21 088,99 288 399,14 70 219,71 483 068,57 

II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki 

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

IV. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

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

B. Koszty działalności operacyjnej 74 122,58 363 699,79 199 499,64 641 562,15 

I. Amortyzacja 65 557,75 39 715,74 131 236,21 79 201,15 

II. Zużycie materiałów i energii 1 220,70 2 740,10 3 276,81 4 296,47 

III. Usługi obce 4 776,98 307 374,24 53 506,61 524 974,65 

IV. Podatki I opłaty 432,60 132,42 2 612,54 2 500,90 

V. Wynagrodzenia 1 748,82 11 708,37 6 058,92 26 418,45 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

354,70 1 391,78 880,21 2 873,51 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 31,03 637,14 1 928,35 1 297,01 

VIII. Wartość sprzedanych towarów  
i materiałów 

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

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -53 033,59 -75 300,64 -129 279,93 -158 493,58 

D. Pozostałe przychody operacyjne 11 240,23 192,36 11 577,00 192,44 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

980,87 0,00 980,87 0,00 

II. Dotacje 9 913,72 0,00 9 913,72 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 345,64 192,36 682,41 192,44 

E. Pozostałe koszty operacyjne 477,71 5,82 5 115,54 9,68 

I. Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

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

II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

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

III. Inne koszty operacyjne 477,71 5,82 5 115,54 9,68 

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

-42 271,06 -75 114,11 -122 818,46 -158 310,82 
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G. Przychody finansowe 2,44 0,00 6,90 0,00 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Odsetki 2,44 0,00 6,90 0,00 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 2 223,53 5 451,66 7 644,06 8 133,65 

I. Odsetki 2 022,30 2 397,40 5 987,51 4 457,21 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inne 201,24 3 054,26 1 656,56 3 676,44 

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

-44 492,16 -80 565,77 -130 455,62 -166 444,47 

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

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

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

K. Zysk (strata) brutto (I-J) -44 492,16 -80 565,77 -130 455,62 -166 444,47 

L. Podatek dochodowy -979,84 0,00 -979,84 0,00 

M. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

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

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -43 512,32 -80 565,77 -129 475,78 -166 444,47 

Źródło: Emitent 
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Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia) 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.04.2014r. 
do 30.06.2014r. 
(w zł) 

Za okres 
od 01.04.2013r. 
do 30.06.2013r. 
(w zł) 

Narastająco  
za okres 
od 01.01.2014r. 
do 30.06.2014r. 
(w zł) 

Narastająco  
za okres 
od 01.01.2013r. 
do 30.06.2013r. 
(w zł) 

A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej 

 

I. Zysk (strata) netto -181 050,41 -335 226,10 -538 735,79 -692 558,81 

II. Korekty razem 201 069,18 114 551,00 357 719,62 265 785,89 

III. Przepływy pieniężne netto  
z działalności operacyjnej (I+/-II) 

20 018,77 -220 675,10 -181 016,17 -426 772,92 

B. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

 

I. Wpływy 4 081,30 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 6 750,00 7 475,00 55 750,00 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

4 081,30 -6 750,00 -7 475,00 -55 750,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

 

I. Wpływy 14 932,35 576 640,68 472 031,06 1 105 289,91 

II. Wydatki 66 279,16 343 794,91 279 529,44 686 906,72 

III. Przepływy pieniężne netto  
z działalności finansowej (I-II) 

-51 346,81 232 845,77 192 501,62 418 383,19 

D. Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) 

-27 246,74 5 420,67 4 010,45 -64 139,73 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych 

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

F. Środki pieniężne na początek okresu 
389 888,63 312 756,58 358 631,44 382 316,98 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 
(F+/-D) 

362 641,89 318 177,25 362 641,89 318 177,25 
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Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.04.2014r. 
do 30.06.2014r. 
(w EUR) 

Za okres 
od 01.04.2013r. 
do 30.06.2013r. 
(w EUR) 

Narastająco  
za okres 
od 01.01.2014r. 
do 30.06.2014r. 
(w EUR) 

Narastająco  
za okres 
od 01.01.2013r. 
do 30.06.2013r. 
(w EUR) 

A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej 

 

I. Zysk (strata) netto -43 512,32 -80 565,77 -129 475,78 -166 444,47 

II. Korekty razem 48 323,48 27 530,34 85 971,69 63 877,02 
III. Przepływy pieniężne netto  
z działalności operacyjnej (I+/-II) 4 811,16 -53 035,43 -43 504,09 -102 567,45 
B. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

 

I. Wpływy 980,87 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 1 622,25 1 796,49 13 398,54 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

980,87 -1 622,25 -1 796,49 -13 398,54 

C. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

 

I. Wpływy 3 588,73 138 585,57 113 444,46 265 637,22 

II. Wydatki 15 929,04 82 625,13 67 180,04 165 086,09 

III. Przepływy pieniężne netto  
z działalności finansowej (I-II) 

-12 340,31 55 960,43 46 264,42 100 551,13 

D. Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) 

-6 548,28 1 302,76 963,84 -15 414,87 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych 

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

F. Środki pieniężne na początek okresu 93 702,96 75 165,61 86 190,83 91 883,24 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 
(F+/-D) 

87 154,68 76 468,37 87 154,68 76 468,37 

 

Źródło: Emitent 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 
01.04.2014r. 
do 
30.06.2014r. 
(w zł) 

Za okres  
od 
01.04.2013r. 
do 
30.06.2013r. 
(w zł) 

Narastająco  
za okres 
od 
01.01.2014r. 
do 
30.06.2014r. 
(w zł) 

Narastająco  
za okres 
od 
01.01.2013r. 
do 
30.06.2013r. 
(w zł) 

Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO) 

1 589 205,49 1 331 893,57 1 946 890,87 1 689 226,28 

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

1 589 205,49 1 331 893,57 1 946 890,87 1 689 226,28 

Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ) 

1 408 155,08 996 667,47 1 408 155,08 996 667,47 

Kapitał (fundusz) własny, po 
uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 

1 408 155,08 996 667,47 1 408 155,08 996 667,47 

Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO) 

1 589 205,49 1 331 893,57 1 946 890,87 1 689 226,28 

Źródło: Emitent 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta 

 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.04.2014r. 
do 30.06.2014r. 
(w EUR) 

Za okres  
od 01.04.2013r. 
do 30.06.2013r. 
(w EUR) 

Narastająco  
za okres 
od 01.01.2014r. 
do 30.06.2014r. 
(w EUR) 

Narastająco  
za okres 
od 01.01.2013r. 
do 30.06.2013r. 
(w EUR) 

Kapitał (fundusz) własny na 
początek okresu (BO) 381 937,92 320 097,47 467 901,38 381 937,92 
Kapitał (fundusz) własny na 
początek okresu (BO), po korektach 381 937,92 320 097,47 467 901,38 381 937,92 
Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ) 338 425,60 239 531,70 338 425,60 338 425,60 
Kapitał (fundusz) własny, po 
uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 338 425,60 239 531,70 338 425,60 338 425,60 
Kapitał (fundusz) własny na 
początek okresu (BO) 381 937,92 320 097,47 467 901,38 381 937,92 

Źródło: Emitent 
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3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym 
informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości 

Przy sporządzaniu niniejszego raportu kwartalnego przyjęto następuje regulacje prawne: 

− Załącznik nr 3 Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.); 

− Ustawa o rachunkowości; 

− Krajowe Standardy Rachunkowości; 

− Zasady (polityki) rachunkowości Spółki. 

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

 

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

Środki pieniężne 

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

− wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten 

dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, 

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

− w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, 

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

dzień, 

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

o dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych, 

o ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych. 

Do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny (jako kurs faktycznie 

zastosowany). Kurs historyczny jest to kurs, po którym dokonano wyceny waluty w dniu jej wpływu na rachunek 

walutowy. Dokonując wyceny rozchodu walut z rachunku walutowego według kursu historycznego Spółka 
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stosuje metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. 

Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury. 

Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie 

sald z bankiem. 

Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez 

porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami. 

 

Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według 

wartości podlegającej zapłacie. 

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu 

ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej. 

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem 

waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio 

na przychody lub koszty operacji finansowych. 

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na 

dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 

odpisu aktualizującego. 

Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na: 

− należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie 

objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu 

komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, 

− należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek 

dłużnika  nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% 

należności, 

− należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania 

sądowego w wysokości 100% należności, 

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

 

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

 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o 

dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.  

Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy potwierdzoną postanowieniem ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł, 

traktowane jako nisko cenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie 

materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej. 

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych 

ewidencyjnych z dokumentacją. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do 

których zalicza się składniki mienia, przy czym środki trwałe o wartości do 3 500, traktowane jako niskocenne 

składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem 

ewidencji bilansowej, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą 

o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.  

Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.  

Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych 

składników majątku. 

Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury. 

Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy 

sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na 

nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia 
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międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych ratach w ciągu okresu, na 

jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki 

od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.  

Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych okresów są 

rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie dokonuje się ich 

comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch wartości: 1-2% sumy bilansowej 

lub 05-1% przychodów ze sprzedaży.  

Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy: 

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

zobowiązania, 

− prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest 

jeszcze znana. 

Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają 

bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.  

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez 

kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec 

nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest 

jeszcze znana.  

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą 

przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości. 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i 

pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka 

ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości 

do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w 

przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do 

odliczenia. 

Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku 

dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z 
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dokumentacją. 

Kapitały własne 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego 

zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu 

kosztów emisji.  

Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z 

dokumentacją. 

Rezerwy 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i 

pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka 

tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

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

wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które 

spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku 

dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją. 

Przychody ze sprzedaży 

Przychodem z tytułu świadczenia usług finansowych jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową 

działalnością Spółki.   

Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to 

poniesione koszty operacji finansowych.  

Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do 

użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 
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Zyski i straty nadzwyczajne 

Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do 

przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

Podatek dochodowy 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na 

podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających 

opodatkowaniu oraz koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. 

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności 

operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia 

wyniku.  
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4. 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. 

Pierwszy kwartał 2014 roku przyniósł znaczący spadek przychodów z porównywalnym okresem roku 

poprzedniego o 74,8% do 204 428,00 zł (49008,22 EUR). Uzyskane przychody pochodzą od usług 

zakontraktowanych jeszcze w 2013 roku, od klientów krajowych. Spółka w pierwszym kwartale 2014 roku 

odnotowała stratę netto w wysokości 450 316,59 zł (107955,93 EUR), oraz stratę EBITDA na poziomie 65730,8 zł 

(15757,87 EUR). Wysokość straty wynika w szczególności w wysokiej wartości amortyzacji tj. 362 031,50 zł (86 

791,05 EUR). Wskaźnik EBITDA wskazuje, iż faktyczna strata ponoszona przez Emitenta to kwota 

sześciokrotnie niższa. Wypracowany przychód ze sprzedaży to efekt pozyskanych wcześniej zleceń na wykonanie 

projektów informatycznych, które nie zostały zafakturowane w 2013 roku. Należy zauważyć, iż ze względu na 

fakt prowadzenia innej działalności w kwartale pierwszym 2013 roku i w kwartale pierwszym 2014 roku, 

porównywanie danych w szczególności w zakresie przychodów czy zysku jest bezcelowe i może prowadzić do 

mylnych wniosków. Spółka w 2013 i 2014 roku prowadziła inne działalności, które charakteryzują się przede 

wszystkim innym poziomem rentowności, całkowicie inną strukturą kosztów jak i formą pozyskiwania 

przychodu czy nawet jego fakturowania. 

 

W zakresie produktu STOREQ w II kwartale 2014 r. Emitent zrealizował w pełni postanowienia kontraktu z dnia 

17 grudnia 2013r. w zakresie sprzedaży licencji na system STOREQ. Zarząd Emitenta szacuje, że łączna wartość 

przychodów osiągnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, wynikających z jej realizacji wyniesie ok. 

2,75 mln PLN (658.084,00 EUR) (EBI nr 53/2014). Emitent nie podjął żadnych działań promocyjnych w I kwartale 

2014 roku i nie będzie ich podejmować w kolejnych kwartałach 2014 roku 

 

W II kwartale 2014 roku, Spółka PAYOWA Sp. z o. o. w dalszym ciągu nie rozpoczęła działalności operacyjnej.  Z 

powodu braku zainteresowania inwestorów w zakresie realizacji tego projektu. Spółka podjęła decyzje w 

zakresie jego wstrzymania, do momentu pozyskania wystarczających środków samodzielnie lub znalezienia 

inwestora. W dniu 30 stycznia 2014 r. Zarząd Spółki PAYOWA sp. z o.o. złożył do Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie projektu pn. ” Wdrożenie systemu odroczonych płatności w 

sklepach internetowych przez Payowa Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie 

wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 400.242,00 zł 

(94.474,68 EUR), w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania dla Payowa Sp. z o.o. wyniesie 280 .169,40 

zł (66.132,28 EUR) (EBI nr 2/2014). Zarząd Payowa Sp. z o.o. złożył ww. wniosek w celu technologii 

umożliwiającej wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi płatniczej PAYOWA do sklepów internetowych w 

Polsce i za granicą. Niestety z informacji jakie uzyskała Spółka wniosek został odrzucony. Zarząd Emitenta 
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rozważa kolejne próby składania wniosków o dofinansowanie w zakresie tego projektu.  

W zakresie produktu Aplicon, Emitent prowadzi działania związane z realizacją projektu  

współpracy w zakresie projektu Aplicon  Emitent  kontynuuje projekt rozwoju  platformy  Aplicon  

finansowanego  w  ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. 

“Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w kwocie 326.690,00 zł (75.461,98 EUR po średnim 

kursie NBP z dn. 30.06.2013r.), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 553.650,00 zł (127.887,37 EUR po 

średnim kursie NBP z dn. 30.06.2013r.) (RB EBI nr 9/2013). W okresie objętym raportem Emitent realizował 

zadania związane z projektem zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Emitent przewiduje wykorzystanie projektu Aplicon do budowy sieci firm podwykonawczych w zakresie 

informatyki. Zarząd Emitenta  podjął decyzje w zakresie przeniesienia projektu do Spółki zależnej w 100% od 

Emitent. Zarząd Emitenta planuje podjąć te działania w IV kw. 2014 roku.  

 

W  zakresie projektu  PoqAd, realizowanego  przez PoqAd Sp.  z  o.o., Spółka w dniu 1  

sierpnia 2013  roku  rozpoczęła realizacje projektu systemu służącego do  samodzielnego 

projektowania i  zarządzania  zawartością aplikacji  mobilnej  na systemy Android, iOS oraz Windows 

Phone za pośrednictwem przeglądarki internetowej. System PoqAd opiera się na gotowych modułach 

funkcjonalnych. Klient za pomocą graficznego interfejsu użytkownika w aplikacji webowej może zdecydować, 

które moduły będą znajdowały się w jego aplikacji, a także zdefiniować treść i zawartość poszczególnych 

modułów (RB EBI nr 10/2013). Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Kwota dofinansowania to 436.800,00 zł (103,597.95 EUR) 

natomiast całkowita wartość projektu wynosi 624.000,00 zł (147,997,06 EUR). Planowane zakończenie projektu 

to styczeń 2015 r. Emitent w okresie objętym raportem poczynił działania mające na celu zainteresowanie tym 

produktem zewnętrznych inwestorów, w celu zapewnienia kolejnej rundy finansowania projektu. W kolejnych 

kwartałach 2014 roku Emitent spodziewa się pozyskać finansowanie na kolejny etap tego projektu, zapewniając 

mu stabilny rozwój w 2015 i kolejnych latach. 

 

W zakresie projektu Zegarka Boddie, realizowanego przez Rearden Technology S.A. – emitent podjął decyzję o 

zatrzymaniu projektu zegarka Boddie. W Spółki Rearden Technology, podjęto decyzje , iż zostanie zmieniony 

model biznesowy na dystrybucję produktów technologicznych typu wearable, ubrań i akcesoriów. Spółka na 

realizację biznesplanu w zakresie nowego modelu biznesowego posiada środki własne. Ponadto nie 

wykluczone jest w ramach działalności Rearden Technology przejęcie istniejącej firmy działającej na tym 

rynku, zarówno w dystrybucji B2C jak i B2B. Rearden Technology wdroży nowy model działania w 2014 roku.  

 

Projekt QR Shoper realizowany przez Value Lab Sp. z o.o. to rozwiązanie mobilne dla sklepów i działów 

marketingu, platforma internetowa za pomocą której przedsiębiorstwa mogą dotrzeć do końcowych klientów i 

przedstawić swoją pełną ofertę produktową - wykorzystując generowane przez system informatyczny kody QR. 

QR Shoper to nowoczesne narzędzie marketingu i innowacyjny kanał promocji i sprzedaży. 



 

 
Planet Soft S.A. z siedzibą we (53-149) Wrocławiu, Racławicka 15/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000406990, NIP 8942967249, REGON 
20895553. Kapitał zakładowy 300 000 zł wpłacony w całości. Hubert wochyński - Prezes zarządu 

 
Strona 23 z 32  

 

 

Platforma QR Shoper składa się z aplikacji mobilnej oraz internetowego systemu dostępnego przez przeglądarkę 

WWW. Aplikacja mobilna służy jako skaner dowolnych kodów QR, które identyfikują oferowany produkt. Dzięki 

kodom aplikacja wyświetla na ekranie telefonu dodatkowe informacje na temat produktu w formie: grafiki, 

filmu, animacji, obiektu 3D lub linku. Aplikacja może również służyć jako wirtualny sklep. Jest wyposażona w 

moduł płatności. Spółka podtrzymuje termin realizacji projektu na przełom III IV kw. 2014 r. Na dzień 

sporządzenia raportu kwartalnego plany Emitenta nie uległy zmianie w zakresie tego projektu. 

 

Cloud Storage sp. z o.o. powołana została w celu opracowania nowej technologii przetwarzania i archiwizowania 

danych (zdjęć, dokumentów etc.) w ramach computing cloud. Emitent kontynuuje działania zmierzające do 

wycofania się z tego projektu. 
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5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz 
wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym 
raporcie kwartalnym. 

 

Zarząd Emitenta na rok 2014 nie opublikował prognoz wyników finansowych. 

6. Opis stanu realizacji działań inwestycji Emitenta oraz 
Harmonogramu ich realizacji 

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których 

mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 

7. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze 
rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na 
wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje 
na temat tej aktywności. 

 

W II kwartale 2014 roku Emitent podjął następujące działania związane z rozwiązaniami innowacyjnymi 

mającymi wpływ na Spółkę: 

-  Emitent na przestrzeni II kwartału 2014 r. podjął działania zmierzające do realizacji innowacyjnej strategii w 

zakresie doradztwa i transferu technologii projektów typu startu-up, która ma w kolejnych miesiącach 

zaowocować współpracą z siecią inkubatorów przedsiębiorczości. 

 

8. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji. 

Zarząd Emitenta nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu art. 2 ust. 1. pkt. 44) ustawy o rachunkowości. Na 

ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym w skład grupy spółek powiązanych z Emitentem wchodziły 

następujące podmioty: 

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

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

− Cloud Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 49% w kapitale zakładowym), 
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− Value Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (Emitent posiada 49% w kapitale 

zakładowym). 

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

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

9. W przypadku gdy Emitent tworzy Grupę Kapitałową i nie sporządza 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn 
niesporządzania takich sprawozdań. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych, gdyż nie jest podmiotem dominującym w stosunku do podmiotów powiązanych.   

W przypadku podmiotu PAYOWA Sp. z o.o. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym jednak na 

podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości konsolidacją nie zostało objęte sprawozdanie finansowe 

PAYOWA Sp. z o.o. z uwagi na fakt braku rozpoczęcia działalności do końca IV kwartału 2013 r. oraz nieistotności 

danych tej jednostki dla realizacji obowiązku określonego w art. 4. ust. 1 Ustawy o rachunkowości.  

10. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 
5% głosów na walnym zgromadzeniu 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Conspole Holdings 
Limited 

2.484.000 82,80% 4.484.000 89,68% 

Pozostali 516.000 17,20% 516.000 10,32% 

Suma 3.000.000 100,00% 5.000.000 100,00% 

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

walnym zgromadzeniu. 

Źródło: Emitent 
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11. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w 
przeliczeniu na pełne etaty. 

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Emitent zatrudniał 1 osobę w oparciu o umowę o pracę. Emitent  

nawiązuje stałą współpracę przede wszystkim w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, 

umowy o dzieło). We wskazanym okresie Emitent zawarł takie umowy z 4 osobami. 
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12. Działalność 

 

Model działalności Planet Soft opiera się na 

 

komercjalizacji innowacyjnych technologii 

 

Spółka, w oparciu o metodologię Lean StartUp, opracowuje innowacyjne 

projekty i weryfikuje je na rynku przeprowadzając proces inkubacji kilkunastu 

projektów rocznie. Planet Soft będzie osiągać przychody z najbardziej 

lukratywnych przedsięwzięć oraz sprzedaży opracowywanych technologii. 

 

Planet Soft postawił sobie za cel weryfikację rynkową jak największej liczby rozwiązań i wdrożenie 

metodologii pracy, za pomocą której zachodzące procesy oraz podejmowane działania stają się 

mierzalne i weryfikowalne. 

 

Efektem tych działań są podmioty zależne Planet Soft, które prowadzą innowacyjne projekty o 

wysokim potencjale wzrostu, pozyskując na swoje plany inwestycyjne finansowanie ze środków 

unijnych oraz od zewnętrznych inwestorów. Spółki córki Planet Soft w ciągu ostatnich dwunastu 

miesięcy pozyskały niemal 3 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizacje 

swoich projektów. 

 

W ostatnich miesiącach 2013 roku Spółka ostatecznie wdrożyła model produktowy 

wykorzystujący metodologię Lean StartUp. Bazując na zgromadzonych przez ostatnie dwa lata 

doświadczeniach chce weryfikować rynkowo kilkanaście projektów rocznie, a najbardziej 

obiecujące z nich lub technologie których dotyczą – sprzedawać. Planet Soft zamierza 

weryfikować projekty w następujących obszarach: 
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Spółka przyjęła następujący cykl życia 
projektów innowacyjnych, podzielony na 4 
fazy: 

 

 

 

 

 

 

Faza koncepcyjno –
weryfikacyjna Faz a A Faza B F aza C 

– opracowanie i 

wstępne 

zweryfikowanie 

pomysłu, 

– koszty to zespół 

osób na stałe 

zatrudnionych w 

firmie, 

– powstanie 

koncepcji rozwoju 

projektu. 

– czas trwania 3 – 

6 miesięcy, 

– koszty związane 

z realizacją do 

50 tys. PLN, 

– po wstanie 

prototypu, 

– weryfikacja 

rynkowa MVP 

(Minimal Value 

Product). 

– czas trwania 6 -12 

miesięcy, 

– koszty związane z 

realizacją do 

300 tys. PLN, 

– gotowy, pełny i 

zweryfikowany 

model biznesowy. 

– czas trwania 12 

miesięcy, 

– koszty związane 

z realizacją do 

1 mln PLN, 

Ponadto Spółka 

spodziewa się 

u zyskiwania zysku 

netto z projektów 

w fazie C po 

o kresie 12 

miesięcy od 

rozpoczęcia fazy C. 
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Faza weryfikacyjno-koncepcyjna 

 

Spółka zamierza określać następujące parametry każdego weryfikowanego produktu: 

 

- określenia statystycznego zapotrzebowania na ten produkt i grupy docelowej, konkurencji,  

 

- zdefiniowanie i potwierdzenie zapotrzebowania na ten produkt wraz z szczegółowym  

 

modelem sprzedaży, 

 

- zdefiniowania innych zastosowań technologii projektu,  

 

- zbadania zainteresowania firm działających w grupie docelowej tym produktem,  

 

- określenia przyszłych inwestorów lub kupców technologii i zweryfikowania ich zainteresowania.  

Przyjęte kryteria działania pozwalają Spółce ograniczyć większość ryzyk związanych z nowymi 

technologiami czy innowacyjnymi projektami takich jak: nie przyjęcie przez rynek, brak 

dystrybutorów, niski popyt, niedostosowane ceny, długi okres sprzedaży i wiele innych. Te ryzyka 

eliminowane są głównie za pomocą przeprowadzania weryfikacji rynkowej projektu w momencie 

kiedy on faktycznie jeszcze nie istnieje. Oznacza to swobodę działania oraz oszczędność zasobów 

finansowych przeznaczanych na projekty nie mające racji bytu w aktualnych warunkach 

rynkowych. Ponadto określenie opcji wyjścia z projektu i realizacji zysku.  

 

 

Fazy A – C 

Spółka zamierza realizować projekt w oparciu o przeprowadzoną fazę weryfikacyjno - 

koncepcyjną. Spółka będzie na każdym z tych etapów wycofywać się z mniej atrakcyjnych 

projektów za pomocą sprzedaży technologii lub sprzedaży całego projektu. Również w toku tych 

faz zakłada finansowanie samodzielne tylko fazy A, kolejne fazy będą finansowane ze środków 

obcych pochodzących m.in. z dotacji, od inwestorów zewnętrznych czy pożyczek. Zgodnie z tym 
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planem niezbędne będzie przenoszenie projektów do osobnych Spółek w celu uzyskania 

zewnętrznego finansowania. Takie podejście pozwoli obniżyć ryzyko projektowe i finansowe, nie 

obciążając w żaden sposób finansów Spółki matki – Planet Soft. 

Opis poszczególnych faz w zakresie dofinansowania, zespołu i przychodów. 

   
 

Faza  Finansowanie  Zespół  Przychody 
 

        
 

Koncepcyjno – Kapitał własny  Zespół Planet Soft  Brak 
 

Weryfikacyjna        
 

A  Kapitał własny  Zespół Planet Soft  Brak 
 

B  Dotacje UE  Zespół Planet Soft  Spodziewane znikome 
 

  Pożyczki dla start-up    przychody 
 

  Leasing      
 

  Inwestor zewnętrzny      
 

C  Dotacje UE  Dedykowany zespół  Spodziewane 
 

  Pożyczki dla start-up  do projektu  przychody pozwalające 
 

  Inwestor zewnętrzny    osiągnąć rentowność 
 

      po 12 miesiącach 
 

        
 

 

Ryzyko i przychody 

To podejście pozwala Spółce wyłonić najlepsze projekty oraz w kolejnych etapach rozwoju zapewnić 

odpowiednie finansowanie do potrzeb projektu. Fazę weryfikacji oraz związane z nią koszty Spółka 

będzie pokrywać ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży technologii, jednak kolejne fazy 

rozwoju projektów zamierza finansować z innych źródeł m.in.: dotacje unijne, zewnętrzni inwestorzy, 

instrumenty dłużne dla innowacyjnych projektów (dotowane w ramach pomocy publicznej), leasing 

dla innowacji czy też rozwój projektu w oparciu o współpracę z uczelniami. Ponadto Spółka chce 

realizować projekty działając w oparciu o usługi podwykonawców w przeciwieństwie do posiadania 

własnych zespołów programistycznych. Pozwoli to Spółce prowadzić wiele projektów, angażując 
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niewielkie środki własne. Taki sposób działania pozwala Spółce, na każdym etapie projektu, na jego 

sprzedaż lub sprzedaż technologii, na której jest oparty, a co za tym idzie znacząco obniżyć ryzyko 

utraty zainwestowanych środków. 

Działając w tym modelu Spółka zamierza uzyskiwać przychody z następujących źródeł: 

- sprzedaży technologii,  

- sprzedaży projektów uznanych za mniej atrakcyjne po dowolnej fazie,  

- przychody z działalności operacyjnej najbardziej lukratywnych projektów.  

 


