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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Firma: INDATA Software SA 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław 

Telefon: 71 726 23 04 

Faks: 71 716 47 05 

Adres poczty elektronicznej: biuro@in-data.pl 

Biuro prasowe: beata.cioczek@mplusg.com.pl 

Adres strony internetowej: www.in-data.pl 

NIP: 8971755969 

REGON: 021081309 

KRS: 0000360487 

Kapitał zakładowy:  6.047.863,70 zł wpłacony w całości 
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Zarząd Spółki:1 

Dnia 16 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, na mocy który ustalony został skład Zarządu na 
nową kadencję. Do Zarządu powołano: 

Pana Grzegorza Czaplę – Prezesa Zarządu 

Pana Przemysława Skrzek – Członka Zarządu 

Pana Rafaela Mouckę – Członka Zarządu 

 

Skład Rady Nadzorczej:2 

Piotr Smagała - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Paweł Moskała – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Wojciech Mróz – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Kraska – Członek Rady Nadzorczej 

Paweł Miller – Członek Rady Nadzorczej 

 

II. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA3 

 

Lp. Akcjonariusz l. akcji % akcji l. głosów % głosów 

 1  Nextree Investments Limited 15 195 129 25,12 15 195 129 25,12 

 2  Beyond Investments Sp. z o. o.  8 085 533 13,37 8 085 533 13,37 

 3  Misja Sp. z o.o. 6 769 268 11,19 6 769 268 11,19 

 4  Aleksander Chomicz 6 729 499 11,13 6 729 499 11,13 

 5  Aerfinance Ventures Sp. z o.o. 3 384 621 5,60 3 384 621 5,60 

 6  Pozostali -     33,59 -     33,59 

 

                                                                        

1 Dane na dzień publikacji raportu 
2 Dane na dzień publikacji raportu 
3 Dane na dzień publikacji raportu 
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III. SKRÓCONE DANE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR/MSSF 

3.1  Poniżej zaprezentowano wybrane jednostkowe dane finansowe INDATA Software SA za II kwartał 2014 r., dane narastająco za dwa kwartały 2014 r. oraz dane 
finansowe za analogiczny okres 2013 roku. 

  
2Q 2Q 2Q 2Q Dynamika 1-2 Q 1-2 Q 1-2 Q 1-2 Q Dynamika 

2014 PLN 2013 PLN 2014 EUR 2013 EUR (%) 2014 PLN 2013 PLN 2014 EUR 2013 EUR (%) 

Przychody  ze  sprzedaży 4 791 1 045 1 151 241 458 8 668 2 181 2 083 504 397 

Amortyzacja 283 90 68 21 315 559 180 134 41 311 

Zysk  (strata)  ze  sprzedaży   30 -135 7 -31 -22 193 -199 46 -46 -97 

Zysk  (strata)  z  działalności  operacyjnej 172 -135 41 -31 -128 330 -199 79 -46 -165 

Zysk   z  działalności  gospodarczej 190 -166 46 -38 -115 341 -230 82 -53 -148 

EBITDA 455 -45 109 -10 -1 014 889 -20 214 -5 -4 534 

Zysk (strata) brutto 190 -166 46 -38 -115 341 -230 82 -53 -148 

Zysk (strata) netto 161 -166 39 -38 -97 262 -230 63 -53 -114 

  30-cze 30-cze 30-cze 30-cze Dynamika 30-cze 30-cze 30-cze 30-cze Dynamika 

  2014 PLN 2013 PLN 2014 EUR 2013 EUR (%) 2014 PLN 2013 PLN 2014 EUR 2013 EUR (%) 

Aktywa razem, w tym: 66 440 5 424 15 968 1 253 1 225 66 440 5 424 15 968 1 253 1 225 

Aktywa  trwałe 55 473 2 367 13 332 547 2 344 55 473 2 367 13 332 547 2 344 

Aktywa obrotowe 10 967 3 057 2 636 706 359 10 967 3 057 2 636 706 359 

Zapasy 220 370 53 85 59 220 370 53 85 59 

Środki  pieniężne  i  inne  aktywa  pieniężne 1 347 1 394 324 322 97 1 347 1 394 324 322 97 

Należności  razem,  w  tym: 8 400 1 043 2 019 241 806 8 400 1 043 2 019 241 806 

Należności  krótkoterminowe 8 400 1 043 2 019 241 806 8 400 1 043 2 019 241 806 

Należności    długoterminowe 0 0 0 0   0 0 0 0   

Zobowiązania  i  rezerwy   na  zobowiązania,  w   
tym: 

7 182 2 152 1 726 497 334 7 182 2 152 1 726 497 334 

Zobowiązania  długoterminowe 1 293 12 311 3   1 293 12 311 3   

Zobowiązania  krótkoterminowe 5 889 2 140 1 415 494 275 5 889 2 140 1 415 494 275 

Kapitał  własny,  w  tym: 59 258 3 272 14 242 756 1 811 59 258 3 272 14 242 756 1 811 

Kapitał  podstawowy 6 048 3 385 1 453 782 179 6 048 3 385 1 453 782 179 
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Jednostkowy rachunek zysków i strat INDATA Software S.A.    

  
01.04.2014 - 01.04.2013 - 01.01.2014 - 01.01.2013 - 

30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013 

Przychody  ze  sprzedaży 4 791 1 045 8 668 2 181 

Przychody  ze  sprzedaży  produktów  i  usług 4 614 917 8 492 1 985 

Przychody  ze  sprzedaży  towarów  i  materiałów 177 128 177 196 

Koszty  sprzedanych  produktów,  towarów  i  materiałów 4 761 1 180 8 475 2 380 

I.Amortyzacja 283 90 559 180 

II.Zużycie materiałów i energi 388 0 666 2 

III. Usługi obce  3 864 378 6 747 796 

IV Podatki i opłaty, w tym: 43 0 123 0 

      podatek akcyzowy 0 0 0 0 

V.Wynagrodzenia 142 42 274 82 

VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  14 8 37 16 

VII Pozostałe koszty rodzajowe  27 510 69 1 087 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 152 0 217 

Zysk    (strata)  brutto  na  sprzedaży 30 -135 193 -199 

Różnica  z  tytułu  przekazania  aktywów  niegotówkowych   
właścicielom 

0 0 0 0 

Pozostałe  przychody  operacyjne 68 0 137 0 

Nakłady  na  prace  badawcze  i  rozwojowe 0 0 0 0 

Pozostałe  koszty  operacyjne -74 0 0 1 

Zysk  (strata)  na  działalności  operacyjnej 172 -135 330 -199 

Przychody finansowe 29 2 51 14 

Koszty finansowe 11 33 40 45 

Udział  w  zyskach  (stratach)  netto  jednostek  wycenianych   
metodą  praw  własności 

0 0 0 0 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 190 -166 341 -230 

Podatek dochodowy 30 0 79 0 

Zysk  (strata)  netto  należny  udziałowcom  mniejszościowym 0 0 0 0 

Zysk  (strata)  netto  z  działalności  kontynuowanej 161 -166 262 -230 

Zysk  (strata)  z  działalności  zaniechanej         

Zysk (strata) netto 161 -166 262 -230 

Zysk  (strata)  netto  należny  akcjonariuszom  jenostki   
dominującej 

0 0 0 0 

Zysk  (strata)  netto  należny  udziałowcom  mniejszościowym 0 0 0 0 

Zysk  (strata)  netto  na  jedną  akcję  (w zł) 0,0027 -0,0121 0,0043 -0,0168 

Podstawowy za okres obrotowy 0,0027 -0,0121 0,0043 -0,0168 

Rozwodniony za okres obrotowy 0,0027 -0,0121 0,0043 -0,0168 

Zysk  (strata)  netto  na  jedną  akcję  z  działalności   
kontynuowanej  (w  zł) 

0,0027 -0,0121 0,0043 -0,0168 

Podstawowy za okres obrotowy 0,0027 -0,0121 0,0043 -0,0168 

Rozwodniony za okres obrotowy 0,0027 -0,0121 0,0043 -0,0168 

udział  w  zyskach  (stratach)  netto  jednostek  wycenianych   
metodą  praw  własności 
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Bilans INDATA Software S.A. 

  w tys. PLN 

AKTYWA 
stan na 
30.06.2014 r. 

stan na 
30.06.2013 r. 

Aktywa  trwałe 55 473 2 367 

Rzeczowe  aktywa  trwałe 341 0 

Wartości  niematerialne   37 732 1 474 

Nieruchomości  inwestycyjne 0 0 

Inwestycje  w  jednostkach zależnych i  podporządkowanych 17 331 582 

Aktywa  finansowe  dostepne  do  sprzedaży 0 0 

Pozostałe  aktywa  finansowe 0 271 

Aktywa  z  tytułu  odroczonego podatku dochodowego 69 39 

Należności  długoterminowe 0 0 

Aktywa obrotowe 10 967 3 057 

Zapasy 220 370 

Należności  handlowe 6 937 1 031 

Należności  z  tytułu  bieżącego  podatku  dochodowego 0 0 

Pozostałe  należności   1 463 11 

Aktywa  finansowe  dostępne  do  sprzedaży 0 0 

Aktywa  finansowe  wyceniane  w  wartości  godziwej  przez  wynik  finansow
y 

0 0 

Pozostałe  aktywa  finansowe 324 250 

Rozliczenia  międzyokresowe 676 0 

Środki  pieniężne  i  ich  ekwiwalenty 1 347 1 394 

Aktywa  zaklasyfikowane  jako  przeznaczone  do  sprzedaży     

AKTYWA RAZEM 66 440 5 424 

PASYWA 
stan na                    stan na 
30.06.2014 r.           30.06.2013 r. 

Kapitał  własny 59 258 3 272 

Kapitał  zakładowy 6 048 3 385 

Kapitał  zapasowy  z  emisji  akcji  powyżej  wartości  nominalnej 9 891 0 

Akcje  własne 0 0 

Pozostałe  kapitały 46 488 117 

Niepodzielony wynik finansowy -3 431 0 

Różnice  kursowe  z  przeliczenia 0 0 

Zyski zatrzymane 0 0 

Wynik  finansowy  bieżącego  okresu 262 -230 

Kapitał  akcjonariuszy  mniejszościowych 0 0 

Zobowiązanie  długoterminowe 1 293 12 

Kredyty  i  pożyczki 100 0 

Pozostałe  zobowiązania  finansowe 0 0 

Inne  zobowiązania  długoterminowe 0 0 

Rezerwy  z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego 1 193 12 

Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów 0 0 

Rezerwa  na  świadczenia  emerytalne  i  podobne 0 0 

Pozostałe  rezerwy 0 0 
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Zobowiązania  krótkoterminowe 5 889 2 140 

Kredyty  i  pożyczki 2 075 13 

Pozostałe  zobowiązania  finansowe 938 16 

Zobowiązania  handlowe 1 517 918 

Zobowiązania  z  tytułu  bieżącego  podatku  dochodowego 79   

Pozostałe  zobowiązania 444 1 193 

Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów 836 0 

Rezerwa  na  świadczenia  emerytalne  i  podobne 0 0 

Pozostałe  rezerwy 0 0 

Zobowiązania  bezpośrednio  związane  z  aktywami  klasyfikowanymi  jako   
przeznaczone  do  sprzedaży 

0 0 

PASYWA RAZEM 66 440 5 424 

Wartość  księgowa  na  akcję  (w  zł) 1,0986 0,3974 

 

3.1.1 Rachunek przepływów pieniężnych 

  w tys. PLN 

  
za okres 

01.04.2014 - 
30.06.2014 

za okres 
01.04.2013 - 
30.06.2013 

za okres 
01.01.2014 - 
30.06.2014 

za okres 
01.01.2013 - 
30.06.2013 

A.  DZIAŁALNOŚĆ  OPERACYJNA         

I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 161 -166 262 -230 

II. Korekty razem -579 240 -4 108 188 

1.  Amortyzacja  (w  tym  odpisy  wartości  firmy  lub  ujemnej   
wartości  firmy) 

283 90 559 180 

2.  Zyski  (straty)  z  tytułu  różnic  kursowych 0 0 0 0 

3.  Odsetki  i  udziały  w  zyskach  (dywidendy) -37 0 -34 0 

4.  Zysk  (strata)  z  działalności  inwestycyjnej 0 0 0 0 

5. Zmiana stanu rezerw 0 -9 0 -9 

6.  Zmiana  stanu  zapasów 0 0 0 0 

7.  Zmiana  stanu  należności -1 362 1 347 -4 779 898 

8.  Zmiana  stanu  zobowiązań  krótkoterminowych,  z   
wyjątkiem  pożyczek  i  kredytów 

-1 461 -1 188 -1 177 -880 

9.  Zmiana  stanu  rozliczeń  międzyokresowych -71 0 -747 0 

10.  Inne  korekty  z  działalności  operacyjnej 2 070 0 2 070 0 

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

-419 75 -3 846 -42 

B.  DZIAŁALNOŚĆ  INWESTYCYJNA         

I.  Wpływy 536 0 536 0 

1.  Zbycie  wartości  niematerialnych  i  prawnych  oraz   
rzeczowych  aktywów  trwałych 

0 0 0 0 

2.  Zbycie  inwestycji  w  nieruchomości  oraz  wartości   
niematerialne i prawne 

0 0 0 0 

3.  Z  aktywów  finansowych 536 0 536 0 

4. Inne  wpływy  inwestycyjne 0 0 0 0 

II. Wydatki 1 337 0 2 515 1 

1.  Nabycie  wartości  niematerialnych  i  prawnych  oraz   
rzeczowych  aktywów  trwałych 

0 0 0 0 
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2.  Inwestycje  w  nieruchomości  oraz  wartości   
niematerialne i prawne 

0 0 0 0 

3. Na aktywa finansowe 1 337 0 2 515 1 

4. Inne wydatki inwestycyjne 4 0 4 0 

III.  Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności  inwestycyjnej  (I–II) -801 0 -1 979 -1 

C.  DZIAŁALNOŚĆ  FINANSOWA         

I.  Wpływy 1 520 0 6 520 0 

II. Wydatki 793 0 1 540 0 

III.  Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności  finansowej  (I–II) 727 0 4 980 0 

D.  Przepływy  pieniężne  netto  razem  (A.III.+/–B.III+/–C.III) -492 75 -844 -42 

E. Bilansowa zmiana stanu  środków  pieniężnych,  w  tym: -492 75 -844 -42 

– zmiana  stanu  środków  pieniężnych  z  tytułu  różnic  kursowych 0 0 0 0 

F.  Środki  pieniężne  na  początek  okresu 1 839 1 319 2 191 1 436 

G.  Środki  pieniężne  na  koniec  okresu  (F+D),  w  tym 1 347 1 394 1 347 1 394 

– o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0 

 

3.1.2 Sprawozdanie z całkowitych dochodów INDATA Software S.A. 

  w tys. PLN 

  za okres 
01.04.2014 

- 
30.06.2014 

za okres 
01.04.2013 

- 
30.06.2013 

za okres 
01.01.2014 

- 
30.06.2014 

za okres 
01.01.2013 

- 
30.06.2013 

Zysk (strata) netto 190 -166 341 -230 

Zmiany  w  nadwyżce  z  przeszacowania 0 0 0 0 

Zyski  (straty)  z  tytułu  przeszacowania  składników  aktywów  finansowych   
dostępnych  do  sprzedaży 

0 0 0 0 

Efektywna  część  zysków  i  strat  związanych  z  instrumentami   
zabezpieczającymi  przepływy  środków  pieniężnych 

0 0 0 0 

Zyski  (straty)  aktuarialne  z  programów  określonych  świadczeń   
emerytalnych 

0 0 0 0 

Różnice  kursowe  z  wyceny  jednostek  działających  za  granicą 0 0 0 0 

Podatek  dochodowy  związany  z  elementami  pozostałych  całkowitych   
dochodów 

0 0 0 0 

Suma  dochodów  całkowitych   190 -166 341 -230 

Suma  dochodów  całkowitych  przypisana  akcjonariuszom  niekontrolujący
m 

        

Suma  dochodów  całkowitych  przypadająca  na  podmiot  dominujący 190 -166 341 -230 
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3.1.2 Zestawienie zmian w kapitale własnym 

  
Kapitał   
zakładowy 

Kapitały  zapasowy  ze   
sprzedaży  akcji  powyżej  ceny  nominalnej 

Pozostałe   
kapitały 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy 

Zyski 
zatrzymane 

Wynik 
finansowy 

bieżącego  okresu 

Kapitał  własny   
akcjonariuszy 

jednostki 
dominującej 

Kapitał 
własny  ogółem 

sześć  miesięcy  zakończonych  - 30.06.2014 r. 

Kapitał  własny  na  dzień    01.01.2014  r. 5 088 33 508 12 980 -3 752 0 -633 0 47 191 

Zmiany  zasad  (polityki)  rachunkowości 0 0 0 954 0 0 0 954 

Korekty  z  tyt.  błędów  podstawowych 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitał  własny  po  korektach 5 088 33 508 12 980 -2 798 0 -633 0 48 145 

Emisja akcji 960 9 891 0 0 0 0 0 10 851 

Koszty emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 

Płatność  w  formie  akcji  własnych 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podział  zysku  netto 0 0   -633 0 633 0 0 

Wypłata  dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma  dochodów  całkowitych 0 0 0 0 0 262 0 262 

Kapitał  własny  na  dzień    30.06.2014  r. 6 048 43 399 12 980 -3 431 0 262 0 59 258 

sześć  miesięcy  zakończonych  - 30.06.2013r. 

Kapitał  własny  na  dzień    01.01.2013  r. 3 077 0 0 0 0 0 0 3 077 

Zmiany  zasad  (polityki)  rachunkowości 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korekty  z  tyt.  błędów  podstawowych 0 0 0 0 0 -107 0 -107 

Kapitał  własny  po  korektach 3 077 0 0 0 0 -107 0 2 970 

Emisja akcji 308 117 0 0 0 0 0 425 

Koszty emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 

Płatność  w  formie  akcji  własnych 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podział  zysku  netto 0 0 0 0 0 -123 0 -123 

Wypłata  dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma  dochodów  całkowitych 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitał  własny  na  dzień    30.06.2013  r. 3 385 117 0 0 0 -230 0 3 272 
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3.2 Skonsolidowane dane finansowe INDATA Software SA. Poniżej zaprezentowano wybrane skonsolidowane dane finansowe INDATA Software SA za II kwartał 2014 r., 
dane narastająco za dwa kwartały 2014 r. oraz dane finansowe za analogiczny okres 2013 roku. 

  
2Q 2Q 2Q 2Q Dynamika 1-2 Q 1-2 Q 1-2 Q 1-2 Q Dynamika 

2014 PLN 2013 PLN 2014 EUR 2013 EUR (%) 2014 PLN 2013 PLN 2014 EUR 2013 EUR (%) 

Przychody  ze  sprzedaży 20 061 3 295 4 821 761 609 27 386 4 798 6 582 1 108 571 

Amortyzacja 1 034 56 249 13 1 833 1 556 113 374 26 1 379 

Zysk  (strata)  ze  sprzedaży   3 526 2 075 848 479 170 4 726 2 330 1 136 538 203 

Zysk  (strata)  z  działalności  operacyjnej 3 533 2 076 849 480 170 4 801 2 330 1 154 538 206 

Zysk   z  działalności  gospodarczej 3 351 2 053 805 474 163 4 609 2 312 1 108 534 199 

EBITDA 4 567 2 133 1 098 493 214 6 357 2 443 1 528 551 254 

Zysk (strata) brutto 3 351 2 053 805 474 163 4 609 2 312 1 108 534 199 

Zysk (strata) netto 2 982 2 053 717 474 145 4 115 2 312 989 534 178 

  30,06 30,06 30,06 30,06 Dynamika 30,06 30,06 30,06 30,06 Dynamika 

  2014 PLN 2013 PLN 2014 EUR 2013 EUR (%) 2014 PLN 2013 PLN 2014 EUR 2013 EUR (%) 

Aktywa razem, w tym: 58 960 12 141 14 170 2 804 486 58 960 12 141 14 170 2 804 486 

Aktywa  trwałe 25 806 3 929 6 202 908 657 25 806 3 929 6 202 908 657 

Aktywa obrotowe 33 154 8 211 7 968 1 897 404 33 154 8 211 7 968 1 897 404 

Zapasy 427 370 103 85 116 427 370 103 85 116 

Środki  pieniężne  i  inne  aktywa  pieniężne 5 952 1 783 1 430 412 334 5 952 1 783 1 430 412 334 

Należności  razem,  w  tym: 23 463 6 058 5 639 1 399 387 23 463 6 058 5 639 1 399 387 

Należności  krótkoterminowe 23 370 6 058 5 617 1 399 386 23 370 6 058 5 617 1 399 386 

Należności    długoterminowe 93 0 22 0   93 0 22 0   

Zobowiązania  i  rezerwy   na  zobowiązania,  w   
tym: 

13 497 2 622 3 244 606 515 13 497 2 622 3 244 606 515 

Zobowiązania  długoterminowe 764 0 184 0   764 0 184 0   

Zobowiązania  krótkoterminowe 10 875 2 610 2 614 603 417 10 875 2 610 2 614 603 417 

Kapitał  własny,  w  tym: 42 723 9 518 10 268 2 199 449 42 723 9 518 10 268 2 199 449 

Kapitał  podstawowy 17 994 3 385 4 325 782 532 17 994 3 385 4 325 782 532 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. 

  

za okres 
01.04.2014 - 

za okres 
01.04.2013 - 

za okres 
01.01.2014 - 

za okres 
01.01.2013 - 

30.06.2014 30.06.2013 30-06.2014 30.06.2013 

Przychody  ze  sprzedaży 20 061 3 295 27 386 4 798 

Przychody  ze  sprzedaży  produktów  i  usług 15 971 2 870 23 245 4 305 

Przychody  ze  sprzedaży  towarów  i  materiałów 4 090 425 4 141 493 

Koszty  sprzedanych  produktów,  towarów  i  materiałów 16 534 1 219 22 660 2 468 

Amortyzacja 1 034 56 1 556 113 

Zużycie materiałów i energii 512 0 799 2 

Usługi obce 8 738 391 13 400 821 

Podatki i opłaty, w tym: 58 0 142 0 

- podatek akcyzowy 0 0 0 0 

Wynagrodzenia 2 119 42 2 534 82 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  230 8 282 16 

Pozostałe koszty rodzajowe  182 570 235 1 217 

Wartość  sprzedanych  towarów  i  materiałów 3 662 152 3 713 217 

Zysk    (strata)  brutto  na  sprzedaży 3 526 2 075 4 726 2 330 

Różnica  z  tytułu  przekazania  aktywów  niegotówkowych   
właścicielom 

0 0 0 0 

Pozostałe  przychody  operacyjne 154 1 230 1 

Nakłady  na  prace  badawcze i rozwojowe 0 0 0 0 

Pozostałe  koszty  operacyjne 148 0 156 0 

Zysk  (strata)  na  działalności  operacyjnej 3 533 0 0 0 

Przychody finansowe 36 7 77 22 

Koszty finansowe 218 31 270 41 

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych 
metodą  praw  własności 

0 0 0 0 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 351 2 053 4 609 2 312 

Podatek dochodowy 189 0 319 0 

Zysk  (strata)  netto  należny  udziałowcom   
mniejszościowym 

179 0 175 0 

Zysk  (strata)  netto  z  działalności  kontynuowanej 2 982 2 053 4 115 2 312 

Zysk  (strata)  z  działalności  zaniechanej 0 0 0 0 

Zysk (strata) netto 3 161 2 053 4 290 2 312 

Zysk  (strata)  netto  należny  akcjonariuszom  jednostki   
dominującej 

2 982 2 053 4 115 2 312 

Zysk  (strata)  netto  należny  udziałowcom   
mniejszościowym 

179 0 175 0 

Zysk  (strata)  netto  na  jedną  akcję  (w  zł) 0,0523 0,0523 0,0523 0,0523 

Podstawowy za okres obrotowy 0,0523 0,1504 0,0709 0,1693 

Rozwodniony za okres obrotowy 0,0523 0,1504 0,0709 0,1693 

Zysk  (strata)  netto  na  jedną  akcję  z  działalności   
kontynuowanej  (w  zł) 

0,0523 0,1504 0,0709 0,1693 

Podstawowy za okres obrotowy 0,0523 0,1504 0,0709 0,1693 

Rozwodniony za okres obrotowy 0,0523 0,1504 0,0709 0,1693 

Zysk  (strata)  netto  na  jedną  akcję  z  działalności   
zaniechanej  (w  zł) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Było: 
Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. 

  

  w tys. PLN 

AKTYWA 
stan na 

30.06.2014 r. 
stan na 

30.06.2013 r. 

Aktywa  trwałe 25 806 3 929 

Rzeczowe aktywa  trwałe 1 033 0 

Wartości  niematerialne   9 063 3 087 

Nieruchomości  inwestycyjne 0 0 

Inwestycje  w  jednostkach  podporządkowanych 14 307 0 

Aktywa  finansowe  dostępne  do  sprzedaży 0 0 

Pozostałe  aktywa  finansowe 1 171 803 

Aktywa  z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego 138 39 

Należności  długoterminowe 93 0 

Aktywa obrotowe 33 154 8 211 

Zapasy 427 370 

Należności  handlowe 21 101 5 759 

Należności  z  tytułu  bieżącego  podatku  dochodowego 0 0 

Pozostałe  należności   2 269 299 

Aktywa  finansowe  dostępne  do  sprzedaży 0 0 

Aktywa  finansowe  wyceniane  w  wartości  godziwej  przez  wynik  finansowy 0 0 

Pozostałe  aktywa  finansowe 2 066 0 

Rozliczenia  międzyokresowe 1 339 0 

Środki  pieniężne  i  ich  ekwiwalenty 5 952 1 783 

Aktywa  zaklasyfikowane  jako  przeznaczone  do  sprzedaży 0 0 

AKTYWA RAZEM 58 960 12 141 

 
 

  

PASYWA   

Kapitał  własny 42 723 9 518 

Kapitał  zakładowy 17 994 3 385 

Kapitał  zapasowy  z  emisji  akcji  powyżej  wartości  nominalnej 10 215 117 

Akcje  własne 0 0 

Pozostałe  kapitały 0 0 

Niepodzielony wynik finansowy 10 399 3 705 

Różnice  kursowe  z  przeliczenia 0 0 

Zyski zatrzymane 0 0 

Wynik  finansowy  bieżącego  okresu 4 115 2 312 

Kapitał  akcjonariuszy  mniejszościowych 2 741 0 

Zobowiązanie  długoterminowe 764 0 

Kredyty  i  pożyczki 100 0 

Pozostałe  zobowiązania  finansowe 0 0 

Inne  zobowiązania  długoterminowe 664 0 

Rezerwy  z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego 14 12 
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Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów 0 0 

Rezerwa  na  świadczenia  emerytalne  i  podobne 0 0 

Pozostałe  rezerwy 0 0 

Zobowiązania  krótkoterminowe 10 875 2 610 

Kredyty  i  pożyczki 2 435 13 

Pozostałe  zobowiązania  finansowe 917 0 

Zobowiązania  handlowe 4 929 1 734 

Zobowiązania  z  tytułu  bieżącego  podatku  dochodowego 288 0 

Pozostałe  zobowiązania 2 305 864 

Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów 1 845 0 

Rezerwa  na  świadczenia  emerytalne  i  podobne 0 0 

Pozostałe  rezerwy 0 0 

Zobowiązania  bezpośrednio  związane  z  aktywami  klasyfikowanymi  jako   
przeznaczone  do  sprzedaży 

0 0 

PASYWA RAZEM 58 960 12 141 

Wartość  księgowa  na  akcję  (w  zł) 0,9749 0,8894 

 
Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej INDATA Software S.A. po korekcie: 
 

  w tys. PLN 

AKTYWA 
stan na 

30.06.2014 r. 
stan na 

30.06.2013 r. 

Aktywa  trwałe 25 806 3 929 

Rzeczowe aktywa  trwałe 1 033 0 

Wartości  niematerialne   7 699 2 135 

Wartość firmy 15 671 951 

Nieruchomości  inwestycyjne 0 0 

Inwestycje  w  jednostkach  podporządkowanych 0 0 

Aktywa  finansowe  dostępne  do  sprzedaży 0 0 

Pozostałe  aktywa  finansowe 1 171 803 

Aktywa  z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego 138 39 

Należności  długoterminowe 93 0 

Aktywa obrotowe 33 154 8 211 

Zapasy 427 370 

Należności  handlowe 21 101 5 759 

Należności  z  tytułu  bieżącego  podatku  dochodowego 0 0 

Pozostałe  należności   2 269 299 

Aktywa  finansowe  dostępne  do  sprzedaży 0 0 

Aktywa  finansowe  wyceniane  w  wartości  godziwej  przez  wynik  finansowy 0 0 

Pozostałe  aktywa  finansowe 2 066 0 

Rozliczenia  międzyokresowe 1 339 0 

Środki  pieniężne  i  ich  ekwiwalenty 5 952 1 783 

Aktywa  zaklasyfikowane  jako  przeznaczone  do  sprzedaży 0 0 

AKTYWA RAZEM 58 960 12 141 

PASYWA   
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Kapitał  własny 42 723 9 518 

Kapitał  zakładowy 17 994 3 385 

Kapitał  zapasowy  z  emisji  akcji  powyżej  wartości  nominalnej 10 215 117 

Akcje  własne 0 0 

Pozostałe  kapitały 0 0 

Niepodzielony wynik finansowy 10 399 3 705 

Różnice  kursowe  z  przeliczenia 0 0 

Zyski zatrzymane 0 0 

Wynik  finansowy  bieżącego  okresu 4 115 2 312 

Kapitał  akcjonariuszy  mniejszościowych 2 741 0 

Zobowiązanie  długoterminowe 764 0 

Kredyty  i  pożyczki 100 0 

Pozostałe  zobowiązania  finansowe 0 0 

Inne  zobowiązania  długoterminowe 664 0 

Rezerwy  z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego 14 12 

Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów 0 0 

Rezerwa  na  świadczenia  emerytalne  i  podobne 0 0 

Pozostałe  rezerwy 0 0 

Zobowiązania  krótkoterminowe 10 875 2 610 

Kredyty  i  pożyczki 2 435 13 

Pozostałe  zobowiązania  finansowe 917 0 

Zobowiązania  handlowe 4 929 1 734 

Zobowiązania  z  tytułu  bieżącego  podatku  dochodowego 288 0 

Pozostałe  zobowiązania 2 305 864 

Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów 1 845 0 

Rezerwa  na  świadczenia  emerytalne  i  podobne 0 0 

Pozostałe  rezerwy 0 0 

Zobowiązania  bezpośrednio  związane  z  aktywami  klasyfikowanymi  jako   
przeznaczone  do  sprzedaży 

0 0 

PASYWA RAZEM 58 960 12 141 

Wartość  księgowa  na  akcję  (w  zł) 0,9749 0,8894 

 
 
3.2.1 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 
 
Było: 
 

  
za okres 

01.04.2014 - 
30.06.2014 

za okres 
01.04.2013 - 
30.06.2013 

za okres 
01.01.2014 - 
30.06.2014 

za okres 
01.01.2013 - 
30.06.2013 

A.  DZIAŁALNOŚĆ  OPERACYJNA         

I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 351 2 053 4 609 2 312 

II. Korekty razem -1 793 -1 695 -4 738 -1 921 

1.  Amortyzacja  (w  tym  odpisy  wartości  firmy  lub  ujemnej   
wartości  firmy) 

1 103 56 1 556 113 

2. Zyski (straty) z tytułu  różnic  kursowych 0 0 1 3 

3.  Odsetki  i  udziały  w  zyskach  (dywidendy) -15 0 0 0 

4.  Zysk  (strata)  z  działalności  inwestycyjnej 0 0 0 0 
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5. Zmiana stanu rezerw -17 -9 -12 -9 

6. Zmiana  stanu  zapasów -38 0 -38 0 

7.  Zmiana  stanu  należności -3 981 -680 -7 459 -1 215 

8. Zmiana stanu zobowiązań  krótkoterminowych,  z   
wyjątkiem  pożyczek  i  kredytów 

-816 -1 063 -152 -917 

9. Zmiana stanu rozliczeń  międzyokresowych -190 0 -641 0 

10.  Inne  korekty  z  działalności  operacyjnej 1 981 0 1 833 107 

III.  Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności  operacyjnej  (I+/–II) 1 189 357 -623 391 

B.  DZIAŁALNOŚĆ  INWESTYCYJNA         

I.  Wpływy 539 0 539 0 

1.  Zbycie  wartości  niematerialnych  i  prawnych  oraz   
rzeczowych  aktywów  trwałych 

0 0 0 0 

2.  Zbycie  inwestycji  w  nieruchomości  oraz  wartości   
niematerialne i prawne 

0 0 0 0 

3. Z aktywów  finansowych 539 0 539 0 

4.  Inne  wpływy  inwestycyjne 0 0 0 0 

II. Wydatki 3 728 0 5 729 533 

1.  Nabycie  wartości  niematerialnych  i  prawnych  oraz   
rzeczowych  aktywów  trwałych 

837 0 1 660 0 

2. Inwestycje w  nieruchomości  oraz  wartości  niematerialne  i   
prawne 

0 0 0 0 

3. Na aktywa finansowe 2 207 0 3 385 533 

4. Inne wydatki inwestycyjne 685 0 685 0 

III.  Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności  inwestycyjnej  (I–II) -3 189 0 -5 190 -533 

C.  DZIAŁALNOŚĆ  FINANSOWA         

I.  Wpływy 1 726 0 6 746 425 

II. Wydatki 1 015 0 1 789 0 

III.  Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności  finansowej  (I–II) 711 0 4 957 425 

D.  Przepływy  pieniężne  netto  razem  (A.III.+/–B.III+/–C.III) -1 289 357 -857 283 

E.  Bilansowa  zmiana  stanu  środków  pieniężnych,  w  tym: -1 289 357 -857 283 

– zmiana  stanu  środków  pieniężnych  z  tytułu  różnic  kursowych 0 0 0 0 

F.  Środki  pieniężne  na  początek  okresu 7 241 1 426 6 809 1 500 

G.  Środki  pieniężne  na  koniec  okresu  (F+D),  w  tym 5 952 1 783 5 952 1 783 

– o  ograniczonej  możliwości  dysponowania         

 

Rachunek przepływów pieniężnych po korekcie: 

  w tys. PLN 

  
za okres 

01.04.2014 - 
30.06.2014 

za okres 
01.04.2013 - 
30.06.2013 

za okres 
01.01.2014 - 
30-06.2014 

za okres 
01.01.2013 - 
30.06.2013 

A.  DZIAŁALNOŚĆ  OPERACYJNA         

I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 351 2 053 4 609 2 312 

II. Korekty razem -2 348 -1 695 -6 085 -1 921 

1.  Amortyzacja  (w  tym  odpisy  wartości  firmy  lub  ujemnej   
wartości  firmy) 

1 103 56 1 556 113 

2. Zyski (straty) z tytułu  różnic  kursowych 0 0 0 0 

3.  Odsetki  i  udziały  w  zyskach  (dywidendy) -15 0 0 0 

4.  Zysk  (strata)  z  działalności  inwestycyjnej 0 0 0 0 
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5. Zmiana stanu rezerw -17 -9 -12 -9 

6. Zmiana  stanu  zapasów -123 0 -123 0 

7.  Zmiana  stanu  należności -6 162 -680 -11 256 -1 215 

8. Zmiana stanu zobowiązań  krótkoterminowych,  z   
wyjątkiem  pożyczek  i  kredytów 

614 -1 063 2 169 -917 

9. Zmiana stanu rozliczeń  międzyokresowych -256 0 -1 697 0 

10.  Inne  korekty  z  działalności  operacyjnej 2 508 0 3 278 107 

III.  Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności  operacyjnej  (I+/–II) 1 003 357 -1 477 391 

B.  DZIAŁALNOŚĆ  INWESTYCYJNA         

I.  Wpływy 675 0 1 585 0 

1.  Zbycie  wartości  niematerialnych  i  prawnych  oraz   
rzeczowych  aktywów  trwałych 

0 0 0 0 

2.  Zbycie  inwestycji  w  nieruchomości  oraz  wartości   
niematerialne i prawne 

0 0 0 0 

3. Z aktywów  finansowych 539 0 539 0 

4.  Inne  wpływy  inwestycyjne 136 0 1 046 0 

II. Wydatki 3 678 0 4 863 533 

1.  Nabycie  wartości  niematerialnych  i  prawnych  oraz   
rzeczowych  aktywów  trwałych 

837 0 843 0 

2. Inwestycje w  nieruchomości  oraz  wartości  niematerialne  i   
prawne 

0 0 0 0 

3. Na aktywa finansowe 2 157 0 3 335 533 

4. Inne wydatki inwestycyjne 685 0 685 0 

III.  Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności  inwestycyjnej  (I–II) -3 003 0 -3 278 -533 

C.  DZIAŁALNOŚĆ  FINANSOWA         

I.  Wpływy 1 726 0 6 746 425 

II. Wydatki 1 015 0 1 789 0 

III.  Przepływy  pieniężne  netto  z  działalności  finansowej  (I–II) 711 0 4 957 425 

D.  Przepływy  pieniężne  netto  razem  (A.III.+/–B.III+/–C.III) -1 289 357 202 283 

E.  Bilansowa  zmiana  stanu  środków  pieniężnych,  w  tym: -1 289 357 202 283 

– zmiana  stanu  środków  pieniężnych  z  tytułu  różnic  kursowych 0 0 0 0 

F.  Środki  pieniężne  na  początek  okresu 7 241 1 426 5 750 1 500 

G.  Środki  pieniężne  na  koniec  okresu  (F+D),  w  tym 5 952 1 783 5 952 1 783 

– o  ograniczonej  możliwości  dysponowania         
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3.2.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

  za okres 
01.04.2014 - 
30.06.2014 

za okres 
01.04.2013 - 
30.06.2013 

za okres 
01.01.2014 - 
30-06.2014 

za okres 
01.01.2013 - 
30.06.2013 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 351 2 053 4 609 2 312 

Zmiany  w  nadwyżce  z  przeszacowania 0 0 0 0 

Zyski  (straty)  z  tytułu  przeszacowania  składników  aktywów   
finansowych  dostępnych  do  sprzedaży 

0 0 0 0 

Efektywna  część  zysków  i  strat  związanych  z  instrumentami   
zabezpieczającymi  przepływy  środków  pieniężnych 

0 0 0 0 

Zyski (straty) aktuarialne  z  programów  określonych  świadczeń   
emerytalnych 

0 0 0 0 

Różnice  kursowe  z  wyceny  jednostek  działających  za  granicą 0 0 0 0 

Podatek  dochodowy  związany  z  elementami  pozostałych  całkowitych 
  
dochodów 

189 0 319 0 

Suma  dochodów  całkowitych   3 161 2 053 4 290 2 312 

Suma  dochodów  całkowitych  przypisana  akcjonariuszom   
niekontrolującym 

179 0 175 0 

Suma  dochodów  całkowitych  przypadająca  na  podmiot  dominujący 2 982 2 053 4 115 2 312 
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3.2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym 

  
Kapitał   

zakładowy 

Kapitały  zapasowy  ze  
sprzedaży  akcji  powyż

ej  ceny  nominalnej 

Pozostałe   
kapitały 

Niepodzielony wynik 
finansowy 

Zyski 
zatrzymane 

oraz  różnice  kursowe z 
przeliczenia 

Wynik finansowy 
bieżącego  okresu 

Kapitał  własny  akcjonariuszy 
jednostki dominującej 

Kapitał   
przypadający  na  udziały  nies

prawujące  kontroli 

Kapitał 
własny  ogół

em 

sześć  miesięcy  zakończonych  - 30.06.2014 r. 

Kapitał  własny  na  dzień    01
.01.2014  r. 

17 035 224 0 3 600 0 6 833 27 692 1 066 28 758 

Zmiany  zasad  (polityki)  rachu
nkowości 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korekty  z  tyt.  błędów  podsta
wowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitał  własny  po  korektach 17 035 224 0 3 600 0 6 833 27 692 1 066 28 758 

Emisja akcji 960 9 890 0 0 0 0 10 850 0 10 850 

Koszty emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Płatność  w  formie  akcji  włas
nych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podział  zysku  netto 0 100 0 6 797 0 -6 833 64 1 671 1 735 

Wypłata  dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma  dochodów  całkowitych 0 0 0 0 0 4 115 4 115 0 4 115 

Kapitał  własny  na  dzień    30
.06.2014  r. 

17 995 10 214 0 10 397 0 4 115 42 721 2 737 45 458 

sześć  miesięcy  zakończonych  - 30.06.2013 r. 

Kapitał  własny  na  dzień    01
.01.2013  r. 

3 077 0 0 0 0 3 487 0 0 6 564 

Zmiany  zasad  (polityki)  rachu
nkowości 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korekty  z  tyt.  błędów  podsta
wowych 

0 0 0 0 0 107 0 0 107 

Kapitał  własny  po  korektach 3 077 0 0 0 0 3 594 0 0 6 671 

Emisja akcji 308 117 0 0 0 0 0 0 425 

Koszty emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Płatność  w  formie  akcji  włas
nych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podział  zysku  netto 0 0 0 0 0 2 232 0 0 2 232 

Wypłata  dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma  dochodów  całkowitych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitał  własny  na  dzień    30
.06.2013  r. 

3 385 117 0 0 0 5 826 0 0 9 328 
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IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

Skonsolidowane przychody po dwóch kwartałach wyniosły 27,3 mln złotych, EBITDA 6,3 mln złotych a wynik 
netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zamknął się zyskiem na poziomie 4,1 mln złotych.  

Na poziomie jednostkowym przychody wyniosły 8,6mln złotych, EBITDA 889 tysięcy złotych a zysk netto 262 
tysiące złotych. 

W ocenie zarządu, zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane wyniki finansowe na koniec drugiego kwartału 
2014 roku osiągnęły wartości, zgodne z oczekiwaniami zarządu i potwierdzające skuteczność realizowanej 
strategii rozwoju. 

Istotny wpływ na wysokość wyniku finansowego oraz przychodów w skonsolidowanych danych finansowych 
miały przede wszystkim: 

1. Dokonane akwizycje i włączenie w struktury Grupy INDATA Software spółek Infolan Sp. z o.o., Cohesiva 
Sp. z o.o. oraz Positive Technology Sp. z o.o. (wraz ze spółkami zależnymi: Positive Power Sp. z o.o., 
Invisio Sp. z o.o. i Mailpro Sp. z o.o.). 

2. Wzrost marż handlowych na oferowanych produktach i usługach, w związku z pełniejszym 
wykorzystaniem w 2014 roku posiadanych zasobów ludzkich, oraz opracowanych wcześniej rozwiązań 
programistycznych, a także nabytego doświadczenia w zarządzaniu projektami, co pozwala znacząco 
obniżyć koszty wytworzenia oferowanych produktów i usług. 

3. Poszerzenie oferty produktowej Grupy (m.in. dzięki akwizycjom), co pozwala spółkom Grupy na 
przyjmowanie zleceń, które wcześniej nie były możliwe do zrealizowania całościowo przez żadną ze 
spółek działającą pojedynczo. 

4. Efekty prowadzonych w 2013 roku działań sprzedażowych, które wpłynęły na pozyskanie nowych 
kontraktów realizowanych w 2014 roku. 

W rezultacie powyższych czynników Grupa osiąga lepsze wyniki finansowe, z jednej strony dzięki wzrostowi 
będącemu wynikiem włączenia nowych podmiotów w strukturę Grupy, a z drugiej strony wskutek wzrostu 
wolumenu sprzedaży i rentowności, co jest wynikiem działań prowadzonych we wcześniejszych okresach i 
realizacji strategii Grupy. 

 

V. PROGNOZY WYNIKÓW 

30.05.2014 Emitent przekazał do publicznej wiadomości prognozę pro forma wyników finansowych Grupy 
Kapitałowej Emitenta na rok 2014. Prognoza pro forma uwzględnia inwestycje w podmioty z branży IT i nowych 
technologii, dokonane przez Emitenta w 2014 roku, o których informował w poprzednich raportach bieżących 
(raporty nr. 12/2014, 22/2014 i 23/2014). 

Prognoza pro forma skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2014: 

Przychody ze sprzedaży: 61 mln PLN 

EBIT: 13,5 mln PLN 

EBITDA: 16 mln PLN 

Zysk netto: 12 mln PLN 

Prognoza pro forma została oparta na hipotetycznym założeniu, iż Emitent objął kontrolę w spółkach Positive 
Technology Sp. z o.o., Infolan Sp. z o.o oraz Cohesiva Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2014 roku oraz że wynik 
finansowy będzie kalkulowany zgodnie z MSR/MSFF. 
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Na prognozę wyniku pro forma składają się niżej wymienione prognozy jednostkowe, skorygowane o 
prognozowane wyłączenia konsolidacyjne: 

1. Prognoza wyniku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej INDATA Software na rok 2014, obejmująca spółki 
wchodzące w skład grupy na 1 stycznia 2014 roku 

2. Prognoza wyniku spółki Infolan Sp. z o.o. na cały 2014 rok (50,01% udziałów) 

3. Prognoza wyniku skonsolidowanego Grupy Positive Technology na cały 2014 rok (75% udziałów) 

4. Prognoza wyniku spółki Cohesiva Sp. z o.o. na cały 2014 rok (51% udziałów) 

W świetle prezentowanych wyników finansowych Emitent podtrzymuje realizację prognoz.  Wypracowane na 
koniec drugiego kwartału wyniki finansowe oraz perspektywy dotyczące realizowanych i pozyskiwanych 
kontraktów dają wysokie prawdopodobieństwo realizacji założonych celów.  Równocześnie Zarząd Emitenta 
zwraca uwagę, iż Prognoza pro forma została oparta na hipotetycznym założeniu, iż Emitent objął kontrolę w 
spółkach Positive Technology Sp. z o.o., Infolan Sp. z o.o oraz Cohesiva Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2014 roku 
oraz że wynik finansowy będzie kalkulowany zgodnie z MSR/MSFF.  

 

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

 

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN ZASAD RACHUNKOWOŚCI  

Zgodnie z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23.06.2014, Emitent 
po raz pierwszy sporządza i publikuje kwartalne dane finansowe, zgodnie z MSR/MSSF. 

Objaśnienia do danych za porównywalny okres 2013 roku. 

Przejście na MSR wywiera znaczący wpływ w zakresie danych prezentowanych jako dane za porównywalne 
okresy 2013 roku. W rezultacie dane porównawcze nie są tożsame z danymi, które Emitent publikował w 
raporcie okresowym za drugi kwartał 2013 roku (raport 23/2013). 

Wynika to z faktu, iż zgodnie z MSSF 3, transakcja przejęcia spółki WDSP Holding S.A. przez spółkę TRO MEDIA 
S.A. została rozpoznana jako przejęcie odwrotne. Taka kwalifikacja wynikała z tego, że zgodnie z planem 
połączenia i parytetem wymiany spółka WDSP Holding S.A. została wyceniona wyżej niż TRO MEDIA S.A. a MSSF 
3 nakazuje w takiej sytuacji rozliczenie transakcji jako przejęcie odwrotne. 

Oznacza to, że z formalnoprawnego punktu widzenia jednostką przejmującą była spółka TRO MEDIA S.A. a 
spółką przejmowaną WDSP Holding S.A. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia podmiotem przejmującym 
staje się WDSP Holding S.A. a podmiotem przejmowanym TRO MEDIA S.A. 

Z perspektywy prezentacji danych, oznacza to że to dane spółki WDSP Holding S.A. są traktowane jako 
historyczne dane finansowe i prezentowane jako dane za okresy porównywalne 2013 roku.  

Zasady polityki rachunkowości 

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów 
i kosztów 

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu 
historycznego. 
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Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości 
godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane. 

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe są przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie 
wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne 

Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa finansowe (w 
tym aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) są ujmowane w dniu dokonania 
transakcji, który jest dniem, gdy Grupa staje się stroną wzajemnego zobowiązania dotyczącego danego 
instrumentu finansowego. 

Grupa zaprzestaje ujmować składnik aktywów finansowych w momencie wygaśnięcia praw wynikających z 
umowy do otrzymywania przepływów pieniężnych z tego składnika aktywów lub od momentu, kiedy prawa 
do otrzymywania przepływów pieniężnych z aktywa finansowego są przekazywane w transakcji przenoszącej 
zasadniczo wszystkie znaczące ryzyka i korzyści wynikające z ich własności. Każdy udział w przekazywanym 
składniku aktywów finansowych, który jest 

utworzony lub pozostaje w posiadaniu Grupy jest traktowany jako składnik aktywów lub zobowiązanie. 

Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Grupa posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów i 
zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych kompensacie 
składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa 
finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć. 

Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe, inne niż pochodne aktywa finansowe do następujących kategorii: 
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywa finansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

Aktywa finansowe są klasyfikowane jako inwestycja wyceniana w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
jeśli są przeznaczone do obrotu lub zostały wyznaczone jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy przy początkowym ujęciu. Aktywa finansowe są zaliczane do wycenianych w wartości godziwej 
przez wynik finansowy, jeśli Grupa aktywnie zarządza takimi inwestycjami i podejmuje decyzje odnośnie 
kupna i sprzedaży na podstawie ich wartości godziwej. Koszty transakcyjne związane z inwestycją są 
ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w momencie poniesienia. Aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się według wartości godziwej, które zmiany ujmuje się w 
zysku lub stracie bieżącego okresu. Wszelkie zyski i straty dotyczące tych inwestycji ujmowane są w zysku lub 
stracie bieżącego okresu. 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują kapitałowe papiery 
wartościowe, które w innym przypadku byłyby klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

Jeśli Grupa ma zamiar i możliwość utrzymywania dłużnych papierów wartościowych do terminu 
wymagalności, Grupa zalicza je do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności. Aktywa 
finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są początkowo ujmowane w wartości godziwej 
powiększonej o bezpośrednio dające się przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena aktywów 
finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności w terminie późniejszym odbywa się według 
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o 
ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zbycie lub przeklasyfikowanie większej niż 
nieznaczącej kwoty aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności, w terminie innym niż 
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blisko upływu terminu wymagalności, powoduje, iż Grupa przekwalifikowuje wszystkie inwestycje 
utrzymywane do terminu wymagalności do inwestycji dostępnych do sprzedaży oraz powoduje, iż do końca 
roku obrotowego oraz przez dwa kolejne lata obrotowe Grupa nie może ujmować nabywanych inwestycji 
jako aktywa finansowe utrzymywane do 

terminu wymagalności. 

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się obligacje. 

Pożyczki i należności 

Pożyczki i należności są aktywami finansowymi o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, które 
nie są notowane na aktywnym rynku. Takie aktywa są początkowo ujmowane według wartości godziwej 
powiększonej o bezpośrednio dające się przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena pożyczek i należności 
w terminie późniejszym odbywa się według zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efektywnej 
stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Do pożyczek i należności zalicza się środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności z tytułu dostaw i usług, 
w tym należności powstałe w wyniku świadczenia usług koncesjonowanych. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie o 
początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują inne niż pochodne aktywa finansowe wyznaczone jako 
dostępne do sprzedaży lub niesklasyfikowane do żadnej z powyższych kategorii. 

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wyceniane w wartości godziwej, a skutki 
zmiany wartości godziwej, inne niż odpisy z tytułu utraty wartości oraz różnice kursowe dotyczące 
instrumentów dłużnych dostępnych do sprzedaży, są ujmowane w innych całkowitych dochodach i 
prezentowane w kapitale własnym jako kapitał z wyceny do wartości godziwej. Na dzień wyłączenia 
inwestycji z ksiąg rachunkowych, skumulowaną wartość zysków lub strat ujętych w kapitale własnym 
przenosi się do zysku lub straty bieżącego okresu. 

Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zalicza się kapitałowe i dłużne papiery wartościowe. 

Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi 

Wyemitowane instrumenty dłużne oraz zobowiązania podporządkowane są ujmowane przez Grupę na dzień 
ich powstania. Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy, są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, który jest dniem, w którym Grupa 
staje się stroną umowy zobowiązującej do wydania instrumentu finansowego. 

Grupa wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiązanie zostanie spłacone, umorzone lub ulegnie 
przedawnieniu. 

Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
w kwocie netto, wyłącznie jeśli Grupa posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów i 
zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych kompensacie 
składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa 
finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć. 

Grupa klasyfikuje zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi do kategorii innych 
zobowiązań finansowych. Tego typu zobowiązania finansowe początkowo ujmowane są w wartości godziwej 
powiększonej o dające się bezpośrednio przyporządkować koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu 
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zobowiązania te wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy 
procentowej. 

Do innych zobowiązań finansowych zalicza się kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, kredyty w 
rachunku bieżącym, zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania. 

Kredyty w rachunku bieżącym, które muszą zostać spłacone na żądanie banku i stanowią element zarządzania 
gotówką Grupy są zaliczane do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów dla celów sporządzenia rachunku 
przepływów pieniężnych. 

Kapitał własny 

Akcje zwykłe 

Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych, 
skorygowane o wpływ podatków, pomniejszają wartość kapitału. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Ujęcie oraz wycena 

Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. 

Cena nabycia obejmuje koszty bezpośrednio związane z nabyciem składnika majątku. Koszty wytworzenia 
aktywów we własnym zakresie obejmują koszty materiałów, wynagrodzeń bezpośrednich oraz inne koszty 
bezpośrednio związane z doprowadzeniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania. Koszt 
wytworzenia składnika środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów 
poniesionych w okresie jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia 
takiego składnika majątkowego do używania (lub do końca 

okresu sprawozdawczego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje 
również w przypadkach, gdy jest to wymagane, wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia składników 
rzeczowych aktywów trwałych oraz koszty renowacji miejsca, w którym będzie się on znajdował. Cena nabycia 
może być również korygowana o przeniesione z kapitałów zyski lub straty z transakcji zabezpieczających 
przepływy pieniężne dotyczące zakupów rzeczowych aktywów trwałych w walucie obcej. Zakupione 
oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim urządzenia jest 
aktywowane jako część tego urządzenia. 

W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części 
składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów. 

Zysk lub stratę ze zbycia składnika rzeczowych aktywów określa się na podstawie porównania przychodów ze 
zbycia z wartością bilansową zbytych aktywów i ujmuje się je w kwocie netto w zysku lub stracie bieżącego 
okresu w pozycji pozostałe przychody lub pozostałe koszty. W momencie, gdy sprzedaż dotyczy aktywów 
podlegających wcześniej aktualizacji wyceny, odpowiednią kwotę w kapitale z kapitału aktualizacji wyceny 
przenosi się do pozycji „zyski zatrzymane”. 

Nakłady ponoszone w terminie późniejszym 

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych 
aktywów trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Grupa osiągnie korzyści 
ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Wartość bilansowa 
usuniętych części składnika rzeczowych aktywów trwałych jest wyłączana z ksiąg. Nakłady ponoszone w 
związku z bieżącym utrzymaniem składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w zysku lub stracie 
bieżącego okresu w momencie poniesienia. 

Amortyzacja 
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Wysokość odpisów amortyzacyjnych ustala się w oparciu o cenę nabycia danego składnika aktywów, 
pomniejszoną o jego wartość rezydualną. Grupa ocenia również okres użytkowania istotnych elementów 
poszczególnych składników aktywów, i, jeśli okres użytkowania elementu jest inny niż okres użytkowania 
pozostałej części składnika aktywów, element ten amortyzowany jest osobno. 

Koszt amortyzacji ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody liniowej w 
odniesieniu do oszacowanego przez Grupę okresu użytkowania każdego elementu składnika rzeczowych 
aktywów trwałych. Składniki aktywów użytkowanych na podstawie umowy leasingu lub innej umowy o 
podobnych charakterze amortyzuje się przez krótszy z dwóch okresów: okres trwania umowy leasingu lub 
okres użytkowania, chyba że Grupa posiada wystarczającą pewność, że uzyska tytuł własności przed upływem 
okresu leasingu. Grunty nie są amortyzowane. 

W sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy i okresy porównawcze, Grupa zakłada poniższe okresy 
użytkowania 

dla poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów trwałych: 

• Budynki 40 lat 

• Urządzenia techniczne i maszyny 5 – 12 lat 

• Środki transportu 5 – 10 lat 

• Meble i wyposażenie 3 – 5 lat 

Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych rzeczowych 
aktywów trwałych jest weryfikowana na koniec każdego okresu sprawozdawczego i, w uzasadnionych 
przypadkach, korygowana. 

Szacunki dotyczące określonych pozycji rzeczowych aktywów trwałych zostały zweryfikowane w 2013 r.. 

Wartości niematerialne 

Wartość firmy 

Wartość firmy, która powstaje w związku z przejęciem jednostek zależnych jest ujmowana jako składnik 
wartości niematerialnych. 

Wycena po początkowym ujęciu 

Po początkowym ujęciu wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane 
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. W przypadku inwestycji wycenianych metodą praw własności, 
wartość firmy jest ujęta w wartości bilansowej inwestycji, a odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości tej 
inwestycji nie alokuje się do żadnego składnika aktywów, w tym również do wartości firmy, która stanowi 
część wartości tej inwestycji. 

Badania i rozwój 

Wydatki poniesione na etapie prac badawczych z zamiarem pozyskania nowej wiedzy naukowej lub 
technicznej ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu w momencie ich poniesienia. 

Nakłady poniesione na prace rozwojowe, których efekty działań znajdują zastosowanie w opracowaniu lub 
wytworzeniu nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego produktu podlegają aktywowaniu w przypadku, 
gdy wytworzenie nowego produktu (lub procesu) jest technicznie możliwe i jest ekonomicznie uzasadnione 
oraz Grupa posiada techniczne, finansowe oraz inne niezbędne środki do ukończenia prac rozwojowych. 
Koszty podlegające aktywowaniu zawierają: koszty materiałów, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio 
zaangażowanych w prace rozwojowe, uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem 
składnika wartości niematerialnych oraz aktywowane koszty finansowania zewnętrznego. Pozostałe koszty 
prac rozwojowych ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu w momencie ich poniesienia. 
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Koszty prac rozwojowych ujmowane są jako wartości niematerialne w oparciu o ich cenę nabycia lub koszt 
wytworzenia pomniejszoną o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. 

Pozostałe wartości niematerialne 

Pozostałe wartości niematerialne nabyte przez Grupę o określonym okresie użyteczności ekonomicznej 
wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy 
aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. 

Nakłady poniesione w terminie późniejszym 

Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, 
gdy zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady, w tym 
nakłady na wytworzone we własnym zakresie: znaki towarowe, wartość firmy i marka są ujmowane w zysku 
lub stracie bieżącego okresu w momencie poniesienia. 

Amortyzacja 

Odpisy amortyzacyjne oblicza się w oparciu o cenę nabycia danego składnika aktywów, pomniejszoną o jego 
wartość rezydualną. 

Koszt amortyzacji ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody liniowej w 
odniesieniu do oszacowanego przez Grupę okresu użytkowania danego składnika wartości niematerialnych, 
innego niż wartość firmy, od momentu stwierdzenia jego przydatności do użytkowania. 

W sprawozdaniu finansowym za okres bieżący i okresy porównawcze, Grupa zakłada poniższe okresy 
użytkowania dla poszczególnych kategorii wartości niematerialnych: 

• Patenty i znaki towarowe 10 – 20 lat 

• Aktywowane koszty prac rozwojowych 5 – 7 lat 

• Relacje z klientami 4 – 5 lat 

• Umowy o usługi koncesjonowane 20 lat 

Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych wartości 
niematerialnych jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i w uzasadnionych przypadkach korygowana. 

Szacunkowy okres użyteczności ekonomicznej wartości niematerialnych w przypadku umowy o usługi 
koncesjonowane jest okresem obowiązywania koncesji, w którym Grupa ma możliwość obciążyć strony 
trzecie za korzystanie z infrastruktury. 

Zapasy 

Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższych od możliwej do 
uzyskania ceny sprzedaży netto. Wartość stanu zapasów ustala się z zastosowaniem metody pierwsze weszło, 
pierwsze wyszło. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z 
zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do 
obrotu. W przypadku wyrobów gotowych i produkcji w toku, koszty zawierają odpowiednią część pośrednich 
kosztów produkcji, wyliczoną przy założeniu normalnego wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Cena 
nabycia zapasów może być również korygowana o przeniesione z kapitałów zyski lub straty z transakcji 
zabezpieczających przepływy pieniężne dotyczące zagranicznych zakupów zapasów w walucie obcej. 

Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży dokonywanej 
w toku działalności gospodarczej, a szacowanymi kosztami ukończenia i kosztami niezbędnymi do 
doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

Niezakończone usługi długoterminowe 
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Niezakończone usługi długoterminowe odpowiadają niezafakturowanej kwocie, którą Grupa spodziewa się 
uzyskać od zamawiającego za wykonane prace. Wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, 
powiększonych o odpowiedni narzut zysku  pomniejszonych o sumę wystawionych faktur i ujętych strat. 
Koszty zawierają wszystkie koszty odnoszące się bezpośrednio do konkretnych umów oraz odpowiednią cześć 
stałych i zmiennych kosztów ogólnych Grupy skalkulowanych przy założeniu normalnego wykorzystania 
zdolności produkcyjnych. 

Niezakończone umowy o usługę długoterminową są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako 
składnik należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności. Jeżeli wartość wystawionych faktur 
przekracza wartość poniesionych kosztów powiększonych o ujęty zysk, nadwyżka jest ujmowana w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako przychody przyszłych okresów. 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów 

Aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi 

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki świadczące o 
utracie wartości składników aktywów finansowych innych niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy. Uznaje się, że składnik aktywów finansowych utracił wartość, gdy po jego początkowym ujęciu 
pojawiły się obiektywne przesłanki wystąpienia zdarzenia mogącego mieć negatywny, wiarygodnie 
oszacowany wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych związanych z danym składnikiem 
aktywów. 

Do obiektywnych przesłanek utraty wartości aktywów finansowych (w tym instrumentów kapitałowych) 
zalicza się niespłacenie albo zaleganie w spłacie długu przez dłużnika, restrukturyzację długu dłużnika, na 
którą Grupa wyraziła zgodę ze względów ekonomicznych lub prawnych wynikających z trudności finansowych 
dłużnika, a której w innym wypadku Grupa by nie udzieliła, okoliczności świadczące o wysokim poziomie 
prawdopodobieństwa bankructwa dłużnika lub emitenta, niepomyślne zmiany w saldzie płatności od 
dłużników i emitentów w ramach Grupy, warunki ekonomiczne sprzyjające naruszeniu warunków umowy, 
zanik aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych. Ponadto, w przypadku inwestycji w 
instrumenty kapitałowe, za obiektywną przesłankę utraty wartości aktywów finansowych uważa się znaczący 
lub przedłużający się spadek wartości godziwej takiej inwestycji poniżej ceny jej nabycia. 

Pożyczki udzielone i należności oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności 

Grupa ocenia przesłanki świadczące o utracie wartości pożyczek udzielonych, należności lub inwestycji 
utrzymywanych do terminu wymagalności zarówno na poziomie pojedynczego składnika aktywów jak i w 
odniesieniu do grup aktywów. 

W przypadku indywidualnie istotnych należności i inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności 
przeprowadza się test na utratę wartości pojedynczego składnika aktywów. Wszystkie indywidualnie istotne 
pożyczki udzielone, należności i inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, dla których nie 
stwierdzono przesłanek utraty wartości w oparciu o indywidualną ocenę, są następnie poddawane grupowej 
ocenie w celu stwierdzenia, czy nie wystąpiła inaczej niezidentyfikowana utrata wartości. Pożyczki udzielone, 
należności i inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności o indywidualnie nieistotnej wartości są 
oceniane zbiorczo pod kątem utraty wartości w podziale na Grupy o zbliżonej charakterystyce ryzyka. 

Dokonując oceny utraty wartości dla grup aktywów Grupa wykorzystuje historyczne trendy do szacowania 
prawdopodobieństwa wystąpienia zaległości oraz momentu zapłaty oraz wartości poniesionych strat, 
skorygowane o szacunki Zarządu oceniające, czy bieżące warunki ekonomiczne i kredytowe wskazują, aby 
rzeczywisty poziom strat miał znacząco różnić się od poziomu strat wynikającego z oceny historycznych 
trendów. 

Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 
szacowana jest jako różnica między ich wartością księgową, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Wszelkie 
straty ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu i stanowią odpis aktualizujący wartość pożyczek 
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udzielonych i należności oraz inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności, przy czym Grupa 
kontynuuje naliczanie odsetek od zaktualizowanych aktywów. Jeżeli późniejsze okoliczności (np. dokonanie 
płatności przez dłużnika) świadczą o ustaniu przesłanek powodujących powstanie utraty wartości, wówczas 
odwrócenie odpisu aktualizującego ujmowane jest w zysku lub stracie bieżącego okresu. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Utratę wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się poprzez przeniesienie do zysku 
lub straty bieżącego okresu skumulowanej straty ujętej w kapitale z aktualizacji wyceny do wartości godziwej. 
Wartość skumulowanej straty, o której mowa, oblicza się jako różnicę pomiędzy ceną nabycia, pomniejszoną 
o otrzymane spłaty rat kapitałowych oraz zmiany wartości bilansowej wynikające z zastosowania metody 
efektywnej stopy procentowej, a wartością godziwą. Dodatkowo różnica ta jest pomniejszona o straty z tytułu 
utraty wartości ujęte uprzednio w zysku lub stracie bieżącego okresu. Zmiany odpisu z tytułu utraty wartości 
związane z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej są ujmowane jako przychody z tytułu 
odsetek. 

Jeżeli w kolejnych okresach wartość godziwa odpisanych dłużnych papierów wartościowych 
zakwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży wzrośnie, a jej wzrost może być obiektywnie przypisany do 
zdarzenia po ujęciu utraty wartości, to uprzednio ujętą stratę z tytułu utraty wartości odwraca się, odnosząc 
skutki tego odwrócenia do zysku lub straty bieżącego okresu. W przypadku instrumentów kapitałowych 
dostępnych do sprzedaży odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości ujmuje się w innych całkowitych 
dochodach. 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży lub wydania 

Aktywa trwałe (lub aktywa i zobowiązania stanowiące Grupę przeznaczoną do zbycia), co do których Grupa 
oczekuje, że wypracują one korzyści w wyniku sprzedaży lub wydania, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie, 
są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży lub wydania. Bezpośrednio przed przeklasyfikowaniem do 
Grupy przeznaczonych do sprzedaży lub wydania, aktywa te (lub składniki Grupy przeznaczonej do zbycia) są 
ponownie wyceniane zgodnie z zasadami rachunkowości Grupy. Następnie aktywa lub Grupy przeznaczone 
do zbycia są ujmowane według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży. 

Ewentualny odpis z tytułu utraty wartości składników Grupy przeznaczonej do zbycia jest w pierwszej 
kolejności ujmowany jako zmniejszenie wartości firmy, a następnie jako zmniejszenie wartości bilansowej 
pozostałych składników na zasadzie proporcjonalnej z zastrzeżeniem, że utrata wartości nie wpływa na 
wartość zapasów, aktywów finansowych, aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywów z 
tytułu świadczeń pracowniczych, nieruchomości inwestycyjnych lub aktywów biologicznych, które są nadal 
wyceniane stosownie do zasad rachunkowości Grupy. Utrata wartości ujęta przy początkowej klasyfikacji jako 
przeznaczone do sprzedaży lub wydania jest ujmowana w zysku i stracie bieżącego okresu. 

Dotyczy to również zysków i strat wynikających z późniejszej zmiany wartości. Zyski z tytułu wyceny do 
wartości godziwej są ujmowane tylko do wysokości uprzednio zarachowanych strat z tytułu utraty wartości. 

Wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaklasyfikowanych do aktywów dostępnych do 
sprzedaży lub wydania nie amortyzuje się. Dodatkowo, po zaklasyfikowaniu inwestycji wycenianych metodą 
praw własności do aktywów dostępnych do sprzedaży lub wydania, ustaje ich ujmowanie tą metodą. 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych są wycenianie bez uwzględnienia 
dyskonta i są odnoszone w koszty w okresie wykonania świadczenia. 

Grupa ujmuje zobowiązanie w ciężar kosztów w wysokości przewidzianych płatności dla pracowników z tytułu 
krótkoterminowych premii pieniężnych lub planów podziału zysku, jeśli na Grupie ciąży prawny lub 
zwyczajowo oczekiwany obowiązek takich wypłat z tytułu świadczonej pracy przez pracowników w 
przeszłości, a zobowiązanie to może zostać wiarygodnie oszacowane. 
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Rezerwy 

Rezerwy ujmuje się, gdy na Grupie ciąży wynikający z przeszłych zdarzeń obecny prawny lub zwyczajowo 
oczekiwany obowiązek, którego wartość można wiarygodnie oszacować i prawdopodobne jest, że 
wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. Rezerwy są ustalane 
poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z zastosowaniem stopy przed 
opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżącą, rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z 
danym zobowiązaniem. Odwracanie dyskonta ujmowane jest jako koszt finansowy. 

Przychody 

Sprzedaż wyrobów gotowych/towarów 

Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych/towarów w toku zwykłej działalności wyceniane są w wartości 
godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty, pomniejszonej o wartość zwrotów, opustów i rabatów. Przychody 
są ujmowane wtedy, gdy istnieje przekonujący dowód, zazwyczaj w postaci wykonanej umowy sprzedaży, 
świadczący o przeniesieniu zasadniczo całego ryzyka i korzyści na klienta, istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo otrzymania zapłaty, poniesione koszty oraz prawdopodobieństwo zwrotu można 
wiarygodnie oszacować, nie występuje trwałe zaangażowanie w zarządzanie wyrobami gotowymi/towarami, 
a kwotę przychodu można wiarygodnie wycenić. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo przyznania rabatów, 
których kwotę można wiarygodnie wycenić, wówczas rabat ujmowany jest jako pomniejszenie przychodów 
ze sprzedaży z chwilą ich ujęcia. 

Moment przeniesienia ryzyka i korzyści jest różny i zależy od indywidualnych warunków kontraktu. 

Świadczenie usług 

Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w proporcji do stopnia 
wykonania świadczenia na dzień sprawozdawczy. Stopień wykonania świadczenia jest oceniany poprzez 
obmiar wykonanych prac. 

Przychody z tytułu najmu 

Przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu 
metodą liniową przez okres trwania umowy. Korzyści przekazane w zamian za podpisanie umowy najmu 
stanowią integralną część całkowitych przychodów z tytułu najmu i są ujmowane w zysku lub stracie 
bieżącego okresu przez okres trwania umowy. 

Przychody z tytułu podnajmu wynajętych nieruchomości ujmowane są jako pozostałe przychody operacyjne. 

Dotacje rządowe 

Dotacje rządowe ujmowane są początkowo jako przychody przyszłych okresów w wartości godziwej, jeśli 
istnieje wystarczająca pewność ich otrzymania oraz spełnienia przez Grupę warunków z nimi związanych i a 
następnie są ujmowane w zysku lub stracie i wykazywane w pozostałych przychodach, systematycznie przez 
okres użytkowania składnika aktywów. Otrzymane dotacje będące zwrotem poniesionych przez Grupę 
kosztów są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu i wykazywane w pozostałych przychodach 
operacyjnych systematycznie w tych okresach, w których następuje ujęcie kosztów. 

Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe obejmują przychody odsetkowe związane z zainwestowanymi przez Grupę środkami (w 
tym od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży), należne dywidendy, zyski ze zbycia aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży, zyski ze zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych 
wycenianych przez wynik finansowy, zyski z wyceny do wartości godziwej nabytych wcześniej udziałów w 
jednostce przejmowanej, zyski związane z instrumentami zabezpieczającymi, które ujmowane są w zysku lub 
stracie bieżącego okresu. Przychody odsetkowe ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu zgodnie z 
zasadą memoriału, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. 
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Dywidendę ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu na dzień, kiedy Grupa nabywa prawo do jej 
otrzymania, a w przypadku papierów wartościowych notowanych na giełdzie - zazwyczaj w pierwszym dniu 
notowania tych instrumentów bez prawa do dywidendy. 

Koszty finansowe obejmują koszty odsetkowe związane z finansowaniem zewnętrznym, odwracanie dyskonta 
od ujętych rezerw i płatności warunkowych, straty na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży, dywidendy z uprzywilejowanych udziałów zaklasyfikowanych do zobowiązań, straty ze zmiany 
wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (innych niż należności handlowe) oraz straty na 
instrumentach zabezpieczających, które ujmowane są w zysku 

lub stracie bieżącego okresu. 

Koszty finansowania zewnętrznego nie dające się bezpośrednio przypisać do nabycia, wytworzenia, budowy 
lub produkcji określonych aktywów są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem 
metody efektywnej stopy procentowej. 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych wykazuje się w kwocie netto jako przychody finansowe lub koszty 
finansowe, zależnie od ich łącznej pozycji netto. 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek dochodowy 
ujmowany jest w zysku lub stracie bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczy połączenia jednostek 
oraz pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym lub jako inne całkowite dochody. 

Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku od dochodu do 
opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących prawnie lub 
faktycznie na dzień sprawozdawczy oraz korekty zobowiązania podatkowego dotyczącego lat poprzednich. 
Zobowiązanie z tytułu podatku bieżącego obejmuje również wszelkie zobowiązania podatkowe będące 
efektem wypłaty dywidendy. 

Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością bilansową aktywów 
i zobowiązań i ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Odroczony podatek dochodowy nie jest 
ujmowany w przypadku: 

• różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia aktywów lub zobowiązań pochodzących z 
transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i nie wpływa ani na zysk lub stratę bieżącego 
okresu ani na dochód do opodatkowania; 

• różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych i współkontrolowanych w zakresie, 
w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte w dającej się przewidzieć przyszłości; 

• różnic przejściowych powstałych w związku z początkowym ujęciem wartości firmy. 

Podatek odroczony jest wyceniany z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą 
stosowane wtedy, gdy przejściowe różnice odwrócą się, przy tym za podstawę przyjmowane są przepisy 
podatkowe obowiązujące prawnie lub faktycznie do dnia sprawozdawczego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego są kompensowane, jeżeli Grupa posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do 
przeprowadzania kompensaty bieżących zobowiązań i aktywów podatkowych i pod warunkiem, że aktywa i 
zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez 
tą samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub na różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć 
zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować 
należności i rozliczyć zobowiązanie. 
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Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, służący przeniesieniu nierozliczonej straty 
podatkowej i niewykorzystanej ulgi podatkowej oraz ujemnymi różnicami przejściowymi, ujmuje się w 
zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie dostępny przyszły dochód do opodatkowania, który 
pozwoli na ich odpisanie. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają ocenie na każdy dzień sprawozdawczy i obniża się je w 
zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne zrealizowanie związanych z nimi korzyści w podatku dochodowym. 

Zysk na jedną akcję 

Grupa prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk na 
jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji zwykłych przez 
średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w roku, skorygowaną o posiadane przez Grupę akcje własne. 
Rozwodniony zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie skorygowanego zysku lub straty 
przypadającej dla posiadaczy akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych skorygowaną o 
posiadane akcje własne oraz o efekty rozwadniające potencjalnych akcji, które obejmują obligacje zamienne 
na akcje, a także opcje na akcje przyznane pracownikom. 

Raportowanie segmentów działalności 

Segment operacyjny jest częścią Grupy zaangażowaną w działalność gospodarczą, w związku z którą może 
uzyskiwać przychody oraz ponosić koszty, w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi 
częściami Grupy. Wyniki operacyjne każdego segmentu operacyjnego są regularnie przeglądane przez główny 
organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w Grupie, który decyduje o alokacji zasobów 
do segmentu i ocenia jego wyniki działalności, przy czym dostępne są oddzielne informacje finansowe o 
każdym segmencie. 

Wyniki operacyjne każdego segmentu, które są raportowane do organu odpowiedzialnego za podejmowanie 
decyzji operacyjnych w Grupie, obejmują zarówno pozycje, które mogą zostać bezpośrednio przypisane do 
danego segmentu, jak i te mogące być przypisane pośrednio, na podstawie uzasadnionych przesłanek. 
Pozycje nieprzyporządkowane dotyczą głównie aktywów wspólnych (korporacyjnych) (głównie dotyczące 
zarządu jednostki), kosztów związanych z siedzibą jednostki, aktywów i zobowiązań z tytułu podatku 
dochodowego. 

Wydatki inwestycyjne segmentu to całkowite koszty poniesione w ciągu roku na zakup rzeczowych środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem wartości firmy. 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska 
gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe 
prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy. 

b) Transakcje i salda 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego 
w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i 
zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie 
odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych 
i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. 

V. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

a) Niepewność szacunków 
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Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności 
występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości 
bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości 
zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników 
podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieaktualne. 

Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 
użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie 
dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. 

 

VII. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH OSÓB W SPÓŁCE W 
PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów 

Umowa o pracę 9 7,66 

Osoby współpracujące w Grupie 
Kapitałowej INDATA Software 

(konsolidowanej na dzień 
30.06.2014) 

169 - 

 

VIII. DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO 
DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I 
ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH 
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

Dnia 02.04.2014 Spółka powzięła informacje o zmianie adresu siedziby Spółki oraz rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego INDATA Software SA.  

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z dotychczasowej kwoty 5.429.963,70 złotych do kwoty 
5.929.963,70 złotych. Podwyższenie zostało dokonane w drodze emisji 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii F. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, dzieli się on na 59.299.637 akcji, z których 
przysługuje łącznie 59.299.637 głosów na WZA. 

Dodatkowo 02 kwietnia wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Grzegorza Czapli o pośrednim nabyciu 
akcji: "Na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
informuję, że w dniu 01.04.2014r powziąłem informacje od spółki powiązanej o nabyciu w dniu 01.04.2014 w 
drodze umowy cywilno-prawnej 238.333 akcji spółki INDATA Software S.A. po cenie 1,4 zł za jedną akcję." 

23.04.2014 Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu NWZ na dzień 19.05.2014 o godz. 13:00, w Kancelarii 
Notarialnej notariuszy Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław). 
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Dnia 24.04.2014 Zarząd poinformował, iż w dniu 23 kwietnia 2014 roku zostały spełnione warunki zawieszające 
przejęcie większościowych udziałów Spółki InfoLAN Sp. z o.o. oraz dokonana została zapłata za udziały w 
Spółce. 

InfoLAN Spółka z o.o. to integrator systemów informatycznych, specjalizujący się od 18 lat w zaawansowanych 
rozwiązaniach infrastruktury IT. Klientami spółki są głównie Klienci sektora korporacyjnego oraz małych i 
średnich firm na terenie całej Polski.  

Dnia 25.04.2014 Zarząd poinformował, iż w dniu 25 kwietnia 2014 Emitent nabył większościowy pakiet 
udziałów Spółki Cohesiva Sp. z o.o. 

Cohesiva Sp. z o.o. to software house wyspecjalizowany w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań 
informatycznych dla wymagających Klientów w Polsce i Europie Zachodniej. Do specjalności firmy należą: 
tworzenie systemów informatycznych klasy enterprise i aplikacji internetowych w oparciu o najnowsze 
technologie i `state of art` w dziedzinie inżynierii informatycznej, zarządzanie zespołami informatycznymi i 
organizacja współpracy z Klientem w oparciu o nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania oraz 
dostarczanie pełnego zestawu kompetencji niezbędnych do przekształcenia wizji zleceniodawcy w 
pełnowartościowy produkt informatyczny. Strategia spółki zakłada harmonijny rozwój poprze świadczenie 
usług outsourcingowych i tworzenie własnych innowacyjnych produktów. Do Klientów spółki należą m.in. duże 
polskie podmioty z branż public, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej, a także zachodnie spółki związane z 
rozrywką on-line. 

08.05.2014 INDATA Software SA poinformowała o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii G 

Emitent przeprowadził subskrypcję prywatną na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 11 marca 2014 roku 

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży akcji serii G: 11.04.2014 r. do 23.04.2014 r. 

2) data przydziału instrumentów finansowych - akcji serii G: 18 kwietnia 2014 r. 

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 2.000.000 akcji 

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 
instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: nie 
wystąpiła 

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży: 1.179.000 akcji, w tym transzy A: 1.000.000 akcji, a w transzy B: 179.000 akcji 

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 

a) Transza A: 1,60 zł (jeden złotych sześćdziesiąt groszy) 

b) Transza B: 1,40 zł (jeden złotych czterdzieści groszy) 

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 
poszczególnych transzach: 2 podmioty 

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży w poszczególnych transzach: 2 podmioty 

9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o 
subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki 
instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki 
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): akcje serii G nie były 
obejmowane przez subemitentów 



Raport za II kwartał 2014  

 

 
 
 34 

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości 
kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł 

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł 

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, 

z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł 

d) promocja oferty: 0,00 zł 

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia 

w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty finansowe rozliczane w dacie ich poniesienia 

Dnia 08.05.2014 Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 07.05.2014 zarejestrowana została spółka zależna pod 
nazwą INDATA Software LTD z siedzibą w Watford (Wielka Brytania). Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 
1000,00 GBP, w której Emitent posiada 100,00% udziałów oraz tyle samo w głosach. 

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług IT (software house) na rynku Wielkiej Brytanii. 
Powołanie Spółki potwierdza realizację założonej strategii mającej na celu oferowanie usług Grupy INDATA 
Software SA na rynku Brytyjskim. 

Dnia 19.05.2014 Emitent poinformował o powołaniu członków rady nadzorczej: Pana Piotra Kraskę oraz Pana 
Wojciecha Mroza. 

21.05.2014 INDATA Software SA powzięła informację o rejestracji w dniu 20 maja 2014 r. przez sąd rejestrowy 
podwyższenia kapitału zakładowego INDATA Software SA. 

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z dotychczasowej kwoty 5.929.963,70 złotych do kwoty 
6.047.863,70 złotych. Podwyższenie zostało dokonane w drodze emisji 1.179.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii G. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, dzieli się on na 60.478.637 akcji, z których 
przysługuje łącznie 60.478.637 głosów na WZA. 

27.05.2014 Emitent zwołał ZWZ na dzień 23.06.2014 o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, 
Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław). 

30.05.2014 Emitent przekazał do publicznej wiadomości prognozę pro forma wyników finansowych Grupy 
Kapitałowej Emitenta na rok 2014. Prognoza pro forma uwzględnia inwestycje w podmioty z branży IT i nowych 
technologii, dokonane przez Emitenta w 2014 roku, o których informował w poprzednich raportach bieżących 
(raporty nr. 12/2014, 22/2014 i 23/2014). 

Prognoza pro forma skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2014: 

Przychody ze sprzedaży: 61 mln PLN 

EBIT: 13,5 mln PLN 

EBITDA: 16 mln PLN 

Zysk netto: 12 mln PLN 

Prognoza pro forma została oparta na hipotetycznym założeniu, iż Emitent objął kontrolę w spółkach Positive 
Technology Sp. z o.o., Infolan Sp. z o.o oraz Cohesiva Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2014 roku oraz że wynik 
finansowy będzie kalkulowany zgodnie z MSR/MSFF. 

Na prognozę wyniku pro forma składają się niżej wymienione prognozy jednostkowe, skorygowane o 
prognozowane wyłączenia konsolidacyjne: 
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1. Prognoza wyniku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej INDATA Software na rok 2014, obejmująca spółki 
wchodzące w skład grupy na 1 stycznia 2014 roku 

2. Prognoza wyniku spółki Infolan Sp. z o.o. na cały 2014 rok (50,01% udziałów) 

3. Prognoza wyniku skonsolidowanego Grupy Positive Technology na cały 2014 rok (75% udziałów) 

4. Prognoza wyniku spółki Cohesiva Sp. z o.o. na cały 2014 rok (51% udziałów) 

Dnia 10.06.2014 INDATA Software SA opublikowała informacje finansowe zgodne z MSR/MSSF wraz z 
wyjaśnieniem różnic pomiędzy opublikowanymi danymi za IV kwartał 2013 a sprawozdaniem za rok 2013. 

W związku z publikacją w dniu 2 czerwca 2014 raportu okresowego nr 36/2014, zawierającego roczne zbadane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 i raportu okresowego nr 35/2014 zawierającego zbadane 
jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz z uwagi na niektóre istotne różnice pomiędzy danymi 
finansowymi zamieszczonymi w w/w sprawozdaniach a danymi zawartymi w raporcie za IV kwartał 2013 roku 
(raport nr 11/2014), Emitent informuje, że główną przyczyną rozbieżności jest uwzględnienie w rocznych 
(jednostkowym i skonsolidowanym) sprawozdaniach finansowych uwag audytora w zakresie sposobu 
rozliczenia połączenia spółek Tro Media SA (poprzednia nazwa Emitenta) i WDSP Holding SA, które miało 
miejsce w III kwartale 2013 roku. 

Dnia 23.06.2014 Zarząd Spółki przekazał uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki  

2. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii 
A, akcji serii B oraz akcji serii C;  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i 
dematerializacji akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G;  

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR.;  

5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki;  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 
pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego 
grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013); 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia pierwszego 
stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa 
tysiące trzynastego roku (31.12.2013);  

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013;  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 
INDATA SOFTWARE S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku 
(01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013);  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 
dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013) do dnia trzydziestego pierwszego 
grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013);  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania 
obowiązków w roku 2013;  

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 
obowiązków w roku 2013;  

13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;  

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;  
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W dniu 24 czerwca 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach dokonanych na 
instrumentach finansowych Spółki przez osobę zobowiązaną.  

1. Transakcja sprzedaży akcji została dokonana na następujących warunkach: 
 
Tryb zawarcia transakcji: pakietowa pozasesyjna; 
 
Miejsce zawarcia transakcji: GPW (ASO); 
 
Cena i wolumen transakcji: 1.800.000 po cenie 1,70 zł; 
 
Data transakcji: 17 czerwca 2014 roku. 
 

2. Transakcja zakupu została dokonana na następujących warunkach: 
 
Tryb zawarcia transakcji: umowa cywilno-prawna; 
 
Cena i wolumen transakcji: 500.000 po cenie 0,70 zł; 
 
Data transakcji: 23 czerwca 2014 roku. 
 

3. Transakcja zakupu została dokonana na następujących warunkach: 
 
Tryb zawarcia transakcji: umowa cywilno-prawna; 
 
Cena i wolumen transakcji: 2.163.333 po cenie 0,55 zł; 
 
Data transakcji: 23 czerwca 2014 roku. 

30.06.2014 Spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego dotyczący zamiaru przejęcia 
większościowego pakietu udziałów w Spółce Chop-Chop.org sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. 

Podstawą podjętej decyzji o przygotowaniu procesu przejęcia pakietu udziałów, jest przekonanie Zarządów obu 
Spółek, że funkcjonowanie omawianej spółki w ramach grupy INDATA Software przyniesie duże większe 
możliwości działania spółce przejmowanej oraz przyczyni się do wzrostu wartości spółki przejmującej. INDATA 
Software SA zwiększy swoją konkurencyjność na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu. Chop-chop.org 
sp. z o.o. sp. k. świadczy usługi programistyczne i specjalizuje się w technologiach front-end takich jak 
WordPress, Shopify czy Magento. Spółka realizuje ponad 100 projektów miesięcznie dla klientów pochodzących 
z 31 krajów. Klienci spółki to głównie projektanci (designerzy) stron internetowych oraz agencje reklamowe. 
Zespół liczy obecnie ponad 40 specjalistów. Na tle konkurencji oferta spółki wyróżnia się bardzo wysoką 
jakością obsługi klienta oraz wysokim poziomem świadczonych usług przy konkurencyjnych cenach. 

IX. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 
EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM 
KWARTALNYM 

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Grupa Kapitałowa Emitenta składała się z 
następujących podmiotów: 

• INDATA Software Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna  
(Znaczący podmiot w grupie odpowiedzialny za Zysk Grupy kapitałowej INDATA Software SA) 
(jednostka konsolidowana) 
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• INDATA Software Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna  
(kontynuacja Spółki INDATA Software Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka 
Komandytowo-Akcyjna) (jednostka konsolidowana) 

• Domenomania.pl S.A. (Spółka istnieje na rynku od 2004 roku prowadząc działalność w zakresie 
hostingu, rejestracji domen oraz usług programistycznych i administracyjnych. Uzupełnieniem oferty 
Spółki są usługi agencyjne.) (jednostka konsolidowana) 

• Positive Technology Sp. z o.o. jest spółką skupiającą firmy z branży nowych technologii. W jej skład 
wchodzą: (jednostka konsolidowana) 

o Positive Power Sp. z o.o. (software house) 

o mailPro Sp. z o.o. (e-mail marketing) 

o Invisio Sp. z o.o. (marketing w wyszukiwarkach) 

• INDATA Software Limited (Cypr) (INDATA Software LTD to Cypryjski oddział Grupy służący do 
utrzymywania aktywów w postaci akcji Domenomania SA oraz do rozliczeń z kontrahentami 
zagranicznymi) (jednostka konsolidowana) 

• INDATA Software Limited (UK) (INDATA Software LTD to Brytyjski oddział Grupy służący rozliczeń z 
kontrahentami zagranicznymi) 

• Cohesiva Sp. z o.o. to software house wyspecjalizowany w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań 
informatycznych dla wymagających Klientów w Polsce i Europie Zachodniej. Do specjalności firmy 
należą: tworzenie systemów informatycznych klasy enterprise i aplikacji internetowych w oparciu o 
najnowsze technologie i ̀ state of art` w dziedzinie inżynierii informatycznej. (jednostka konsolidowana) 

• InfoLAN Spółka z o.o. to integrator systemów informatycznych, specjalizujący się od 18 lat w 
zaawansowanych rozwiązaniach infrastruktury IT. Klientami spółki są głównie Klienci sektora 
korporacyjnego oraz małych i średnich firm na terenie całej Polski. (jednostka konsolidowana) 

 

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

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań 
innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

XI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH PREZENTOWANYCH W 
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM, O KTÓRYCH MOWA W PAR.10 PKT. 13A 
ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO 

Nie dotyczy. 

 

XII.  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

Zarząd INDATA Software S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy skonsolidowane oraz jednostkowe 
kwartalne sprawozdania finansowe zostało sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami 
rachunkowości (MSR/MSSF) oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej. 
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