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I. KWARTALNE SKRÓCONE  SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W 

TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 

 

1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości (Dz. U. Nr 152 z 2009, poz. 1223) [„Ustawa”]. 

 

2. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują 

one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. 

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu 

wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia 

lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości 

niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności.  

 

3. Środki trwałe 

Do środków trwałych zalicza się te składniki majątku, których okres użytkowania przekracza jeden rok, a 

cena nabycia przekracza 3 500 zł. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub 

wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Zgodnie z art. 3 ust. 4 w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. 

nr 76, poz. 694 z późn. zm.) leasing operacyjny został zaprezentowany w księgach jako leasing finansowy. Do 

ewidencji środków trwałych został wprowadzony samochód osobowy wykorzystywany zgodnie z umową 

leasingową i amortyzowany stawką 16,67%. 

 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 

eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli 

możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści 

ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w 

takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. 

 

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu 

okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

 

4. Inwestycje 

Inwestycje w nieruchomości 

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości. 
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Do inwestycji w nieruchomości obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania oraz 

budynki i budowle zalicza się takie nieruchomości, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które 

zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości oraz przychodów z 

wynajmu / oprocentowania.  

 

Udziały i akcje 

Udziały i akcje są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. 

 

Inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych) 

Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych wyceniane 

się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a 

krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w określonej wartości godziwej. 

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) 

rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

 

5. Należności krótko- i długoterminowe 

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której 

dotyczy odpis aktualizacji. 

 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące 

ich wartość.  

 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich 

wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych lub kosztów finansowych. 

 

6. Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży 

lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; 

2)  średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten 

dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym 

mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji. 

 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote 

polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30.09.2014 roku. Powstałe z 

przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych. 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: 

 30 września 2014 roku: 
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EUR: 4,1755 

USD: 3,2973 

 

7. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych  

Środki pieniężne w banku oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane 

są według wartości nominalnej.  

 

Weksle obce ujęte są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny lub w skorygowanej 

cenie nabycia. 

 

8. Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

 

9. Kapitał zakładowy   

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w akcie notarialnym  i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Kapitał zakładowy tworzony jest zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

10. Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 

wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego 

obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można 

dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  

 

11. Kredyty bankowe i pożyczki  

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego 

wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki. Następnie, 

wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane 

według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej. 

 

12. Koszty finansowania zewnętrznego  

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub 

ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. 

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 

13. Trwała utrata wartości aktywów  

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę 

wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do 
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odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie 

równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty 

wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano 

przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest 

odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.  

 

14. Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 

ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  

 

Sprzedaż towarów i produktów 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów 

bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, 

pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

 

Świadczenie usług 

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod 

warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów 

transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do 

wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu. 

 

Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej 

stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 

 

15. Dywidendy 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki 

uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. 

 

16. Zyski i straty nadzwyczajne 

Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 

normalną działalnością i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

 

17. Wariant rachunku zysków i strat 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. 

 

BILANS: 

AKTYWA 
Dane od początku roku  
rok bieżący 01.01.2014-

30.09.2014 

Dane za analogiczny okres roku 
poprzedniego 01.01.2013-30.09.2013 

 
I Aktywa trwałe 

  
2 357 972,07       

  
2 274 875,83     
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Wartości niematerialne i prawne 

 
626 658,57        

  
1 884 024,33     
 

 
Rzeczowe aktywa trwałe 

  109 177,50     
 

 
173 707,50     

 
Należności długoterminowe 

  

 
Inwestycje długoterminowe 

1 561 315,00           171 469,00     
 

 
Długoterminowe roz. międzyokresowe 

   
60 821,00     

 
45 675,00 

 
II Aktywa obrotowe 

2 587 896,39    4 793 310,41     
 
 

 
Zapasy 

 
306,97     

 
 

 
Należności krótkoterminowe 

 
1 596 547,66              

 
3 049 886,58     
 

 
Inwestycje krótkoterminowe 

 
877 231,78 

 
1 624 332,32     

 
Krótkoterminowe rozliczenia okresowe 

 
113 809,98          

 
119 091,51     
 

 
RAZEM 

4 945 868,46     
 

7 068 186,24      
 

   

PASYWA 
Dane od początku roku  
rok bieżący 01.01.2014-

30.09.2014 

Dane za analogiczny okres roku 
poprzedniego 01.01.2013-30.09.2013 

   

I Kapitał (fundusz własny) 3 091 160,74        2 835 272,40     
 

Kapitał podstawowy 786 308,70     786 308,70     
Należne wpłaty na kapitał podstawowy       
(wartość ujemna) 

  

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   
Kapitał (fundusz) zapasowy 2 236 934,10       2 116 269,73     

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   
Zysk (strata) z lat ubiegłych   
 
Zysk (strata) netto 

67 917,94       -67 306,03     

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

  

II Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

1 854 707,72       4 232 913,84     

 
Rezerwy na zobowiązania 

128 878,23       80 437,60     

 
Zobowiązania długoterminowe 

  

 
Zobowiązania krótkoterminowe 

1 387 188,19       4 002 832,93     

 
Rozliczenia międzyokresowe 

338 641,30          149 643,31     
 

 
RAZEM 

4 945 868,46     7 068 186,24     
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Dane za bieżący 
kwartał  

rok bieżący 
01.07.2014-
30.09.2014 

Dane za 
analogiczny 

kwartał  
roku 

poprzedniego 
01.07.2013-
30.09.2013 

 

Dane od 
początku 

roku  
rok bieżący 
01.01.2014-
30.09.2014 

Dane za 
analogiczny 
okres roku 

poprzedniego 
01.01.2013-
30.09.2013 

I Przychody ze sprzedaży netto   2 555 301,61    
   

 1 970 000,85     7 758 728,27     6 339 769,01     

Przychody ze sprzedaży produktów   2 555 301,61    
   

 1 970 000,85     7 758 728,27     6 339 769,01     

Zmiana stanu produktów     
Koszty wytworzenia produktów na  własne 
potrzeby 

    

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

    

 
Koszty działalności operacyjnej 

2 597 060,82    
 
   

2 182 832,37     7 719 477,06     6 407 497,73     

 
Amortyzacja 

41 465,61    
   

41 465,61     123 930,16     119 196,81     

 
Zużycia materiałów i energii 

3 112,24    
   

2 513,84       5 237,12     10 796,67     

 
Usługi obce 

795 830,56    
  

874 707,16     2 177 158,22     2 180 368,91     

 
Podatki i opłaty 

703,00    
 
 
   

2 851,00     1 519,00     20 478,00     

 
Wynagrodzenia 

29 089,69    
   

98 290,93     152 425,17     225 491,42     

 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

2 980,77    
  

10 857,96     12 441,74     26 801,26     

 
Pozostałe koszty rodzajowe 

1 723 878,95    
   

1 152 145,87     5 246 765,65     3 824 364,66     

Wartość sprzedanych towarów i materiałów     
 
Zysk (strata) ze sprzedaży 

  
-41 759,21   
  

 
-212 831,52     

   
39 251,21     

 
-67 728,72     

 
Pozostałe przychody operacyjne 

13 211,00    
   

1 508,64     45 889,05     123 947,23     

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

    

 
Dotacje 

12 222,90    
 
  

 28,41       43 168,70       

 
Inne przychody operacyjne 

988,10    
   

1 480,23     2 720,35     123 947,23     

 
Pozostałe koszty operacyjne 

0,16       31,62     1 805,64     842,83     

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

    

 
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

    

 
Inne koszty operacyjne 

0,16     
   

31,62     1 805,64     842,83     
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Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

-28 548,37    
  

-211 354,50     83 334,62     55 375,68     

 
Przychody finansowe 

17 247,25    
   

161 409,40     59 810,75     192 834,07     

 
Dywidendy i udziały w zyskach 

    

 
Odsetki 

12 144,37    
   

159 869,40     54 707,87     191 212,02     

Zysk ze zbycia inwestycji 3 747,70    
  

 3 747,70      

Aktualizacja wartości wyceny     
 
Inne 

1 355,18    
   

1 540,00     1 355,18     1 622,05     

 
Koszty finansowe 

29 056,05    
   

84 370,65     75 227,43     185 649,78     

Odsetki 28 744,39    
   

  62 305,81     74 815,77     161 000,73     

Strata ze zbycia inwestycji  22 010,00    
   

 22 010,00     

Aktualizacja wartości inwestycji     
 
Inne 

  311,66    
   

54,84     411,66     2 639,05     

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -40 357,17    
   

-134 315,75     67 917,94     62 559,97     

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych     
Zyski nadzwyczajne     
Straty nadzwyczajne     
 
Zysk brutto 

-40 357,17    
 
 
   

 -134 315,75     67 917,94     62 559,97     

Podatek dochodowy    

  

94 405,00     129 866,00     

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty) 

    

Zysk (strata) netto -40 357,17    
   

    -228 720,75     67 917,94     -67 306,03     

 

 

 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 
WŁASNYM 

Dane za 
bieżący 
kwartał  

rok bieżący 
01.07.2014-
30.09.2014 

Dane za 
analogiczny 

kwartał  
roku 

poprzedniego 
01.07.2013-
30.09.2013 

 

Dane od 
początku roku  

rok bieżący 
01.01.2014-
30.09.2014 

Dane za 
analogiczny 
okres roku 

poprzedniego 
01.01.2013-
30.09.2013 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO) 

3 023 242,80    
   

2 902 578,43     3 023 242,80     2 902 578,43     

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

3 023 242,80  
  

2 902 578,43     3 023 242,80     2 902 578,43     
 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ) 

3 091 160,74    
  

2 835 272,40     3 091 160,74      2 835 272,40     

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

3 091 160,74    
  

2 835 272,40     3 091 160,74     2 835 272,40     
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Dane za 
bieżący 
kwartał  

rok bieżący 
01.07.2014-
30.09.2014 

Dane za 
analogiczny 

kwartał  
roku 

poprzedniego 
01.07.2013-
30.09.2013 

 

Dane od 
początku roku  

rok bieżący 
01.01.2014-
30.09.2014 

Dane za 
analogiczny 
okres roku 

poprzedniego 
01.01.2013-
30.09.2013 

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej: 

    

 
Zysk (strata) netto 

 -40 357,17    
   

-228 720,75     67 917,94     -67 306,03     

 
Korekty razem 

102 826,92    
   

  865 053,42     -575 033,35     962 817,99     

Przepływy pieniężne netto z działalności                                                                 
operacyjnej 

62 469,75    
   

636 332,67     -507 115,41     895 511,96     

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej: 

    

Wpływy  
   

640 595,00     74 954,00     640 595,00     

Wydatki 100 000,00    
   

  1 556 500,00     264 800,00     1 781 380,00     

Przepływy pieniężne netto z działalności     
inwestycyjnej 

-100 000,00    
   

-915 905,00     -189 846,00     -1 140 785,00     

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej: 

    

Wpływy 12 129,45    
   

-71 372,22     337 212,83     8 438,87     

Wydatki    
   

40 356,08         40 356,08     

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

12 129,45    
   

-111 728,30     337 212,83     -31 917,21     

 

Przepływy pieniężne netto, razem 
-25 400,80    
  

-391 300,63     -359 748,58     -277 190,25     

Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 
 

  25 400,80   391 300,63     359 748,58     277 190,25     

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych 

    

 
Środki pieniężne na początek okresu 

  709 696,65    
   

1 976 381,77     1 044 044,43     1 901 522,57     

 
Środki pieniężne na koniec okresu 

  684 295,85    
  

1 624 332,32     684 295,85     1 624 332,32     
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Firma: Inwestycje.pl 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław 

Telefon: (+48) 533 252 121 

Faks: (+48) 71 721 56 59 

Adres poczty elektronicznej: office@inwestycje.pl 

Adres strony internetowej: www.spolka.inwestycje.pl 

NIP: 8971694334 

REGON: 932999083 

KRS: 0000306232 

 

Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 

W dniu 17 maja 2004 roku została zarejestrowana spółka Financial Management Group Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością (później E–FINANCIAL Sp. z o.o.) przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu. 

Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 stycznia 2005 roku dokonana została zmiana nazwy 

spółki z Financial Management Group Sp. z o.o. na E–FINANCIAL Sp. z o.o. Rejestracja powyższej zmiany 

miała miejsce w dniu 11 marca 2005 roku. 

 

W związku z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia formy 

prawnej spółki, w dniu 16 maja 2008 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany formy prawnej spółki E–

FINANCIAL S.A. jako spółki akcyjnej. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000306232. 

W dniu 7 stycznia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany 

firmy z E–FINANCIAL S.A. na Inwestycje.pl S.A. Przedmiotowa zmiana została zarejestrowana przez Sąd 

Rejestrowy w dniu 25 lutego 2010 r. 

 

Czas trwania Spółki 

Czas trwania Inwestycje.pl S.A. jest nieograniczony. 

 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy, liczba i wartość nominalna akcji 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 786.308,70 zł i dzieli się na 7.863.087 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda, w tym: 

a) 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; 

b) 603.840 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

c) 759.247 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

 

Organy Spółki 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego skład organów Spółki przedstawia się następująco. 

 

mailto:office@inwestycje.pl
http://www.spolka.inwestycje.pl/
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ZARZĄD 

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja od 

Anna Sołowska-Łabaz Prezes Zarządu 30 czerwca 2014 

 

 

RADA NADZORCZA 

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja od 

Rafał Tomkowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 7 maja 2014 

Rafał Blum Członek Rady Nadzorczej 30 czerwca 2014 

Dariusz Ilski Członek Rady Nadzorczej 30 czerwca 2011 

Piotr Smagała Członek Rady Nadzorczej 4 stycznia 2012 

Konrad Piechota Członek Rady Nadzorczej 30 czerwca 2014 

 

 

DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO 

NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

IKENGA INVESTMENT 

CORPORATION LIMITED 
5.440.000 69,18% 5.440.000 69,18% 

Beyond Investments sp. z o.o. 702.362 8,93% 702.362 8,93% 

Pozostali 1.720.725 21,89% 1.720.725 21,89% 

Suma 7.863.087 100,00% 7.863.087 100,00% 

Struktura właścicielska na dzień 14 listopada 2014 roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę 

 

INFORMACJA O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE 
 
Na dzień bilansowy zatrudnienie w Spółce (w przeliczeniu na pełne etaty) przedstawia się następująco: 

 

 

Wymiar etatu 

 

1/1 

 

1/2 

 

Liczba osób zatrudnionych 

 

3 

 

1 

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

Podmioty powiązane 

 

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie posiada żadnych podmiotów powiązanych. 

 

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie wyłączenia obowiązku 



 

 

 
Inwestycje.pl S.A. 

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław 

 

  

12 Raport kwartalny III Q 2014 

objęcia jednostek zależnych konsolidacją zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. Prezentowane 

dane finansowe zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości rzetelnie i jasno przedstawiają sytuacją 

majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta. 
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III. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA 

 

Produkty i usługi 

 

Spółka zajmuje się przede wszystkim sprzedażą powierzchni reklamowej w należącej do niej serwisach 

internetowych. Dochody z tej działalności stanowią ok. 96% ogółu dochodów Spółki. Pozostałe 4% stanowią 

przychody z tytułu promocji i reklamy produktów finansowych oraz usług informatycznych. 

 

Sprzedaż powierzchni reklamowych 

 

Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż powierzchni reklamowych należących do niej portali. 

Reklamodawcami są przede wszystkim instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa, których celem jest 

dotarcie do klienta biznesowego lub do grona inwestorów indywidualnych. Z uwagi na wysoki stopień 

profilowania użytkowników w ramach serwisów usługa reklamowa jest mocno zindywidualizowana pod 

kątem klienta i jego preferencji. Sprzedaż powierzchni reklamowej odbywa się zarówno za pośrednictwem 

sieci reklamowych, domów mediowych jak i sprzedaż własną. Spółka współpracuje z kilkoma tematycznymi 

internetowymi sieciami reklamowymi, które specjalizują się w dotarciu do grupy celowej „biznes”. 

Niezależnie od sprzedaży reklamy za pośrednictwem sieci reklamowych, Spółka prowadzi intensywną 

współpracę z klientami bezpośrednimi. Sprzedaż bezpośrednia odbywa się poprzez własny dział sprzedaży 

reklam. 
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IV. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE 

NASTĄPIŁY W III KWARTALE 2014 ROKU. 

 

W okresie objętym raportem do znaczących zdarzeń należy zaliczyć: 

 

 Prowadzenie działań sprzedażowych, mających na celu pozyskiwanie nowych reklamodawców. 

 

 Realizacja działań dot. projektu współfinansowanego z Działania 8.2 Wspieranie wdrażania 

elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Projekt zakłada zaprojektowanie, zakup licencji i wdrożenie systemu informatycznego 

wspomagającego procesy biznesowe pomiędzy spółką i jej partnerami biznesowymi. Prace związane 

z projektem są realizowane w sześciu, czteromiesięcznych etapach. W III kwartale 2014r. trwały 

prace nad szóstym, ostatnim etapem projektu, w którym opracowano dokumentację końcową do 

wersji produkcyjnej systemu i projektu spójnej identyfikacji wizualnej paneli użytkownika i 

operatorów systemu B2B oraz przeprowadzono wdrożenie i testy systemu B2B. Koniec projektu 

przypadł na dzień 31/10/2014.  

 
W chwili obecnej spółka wykorzystuje system B2B do procesów biznesowych zachodzących 

pomiędzy nią a dwoma partnerami biznesowymi, jednak w przyszłości planowane jest poszerzenie 

grona partnerów korzystających z systemu B2B. 
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V. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW 

NA DANE FINANSOWE 

 

W okresie objętym raportem Spółka koncentrowała się na bieżących działaniach operacyjnych oraz na 

pozyskiwaniu nowych klientów, jak również na rozwijaniu narzędzia w postaci pasażu finansowego w 

ramach realizacji projektu dofinansowanego przez UE. Ponadto, prowadzone były działania mające na celu 

poszerzanie oferty i funkcjonalności serwisów od strony narzędziowej oraz rozbudowa bazy mailingowej  

Grupy Inwestycje.pl, która liczy obecnie 78.000 odbiorców. 

 

W III kwartale 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2,6 mln zł. Narastająco, od 

początku roku przychody ze sprzedaży wyniosły 7,8 mln zł (22% więcej niż w analogicznym okresie 

poprzedniego roku). Zysk netto narastająco od początku roku wyniósł 68 tys. zł. Ożywienie w branży 

reklamowej utrzymuje się i Zarząd Spółki spodziewa się – w oparciu o opinie ekspertów branżowych, że ta 

tendencja utrzyma się w nadchodzących miesiącach. 

 

W związku z powyższym, Zarząd spodziewa się stabilnego wzrostu przychodów Spółki, na co wpływ będzie 

miała również aktywność wewnętrznego działu sprzedaży oraz współpraca z podmiotami 

wyspecjalizowanymi w sprzedaży reklamy internetowej. 

 

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na rok 2014. W opinii 

Zarządu Spółki, zrealizowane w III kwartale 2014 r. wyniki finansowe odpowiadają oczekiwaniom Spółki. 
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VI. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W DANYM OKRESIE 

OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁANOŚCI 

 

W III kwartale 2014 roku Spółka skupiła się na realizacji działań dot. projektu współfinansowanego z 

Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. Projekt zakłada zaprojektowanie, zakup licencji i wdrożenie systemu 

informatycznego wspomagającego procesy biznesowe pomiędzy spółką i jej partnerami biznesowymi. Prace 

związane z projektem są realizowane w sześciu, czteromiesięcznych etapach. W III kwartale 2014r. trwały 

prace nad szóstym, ostatnim etapem projektu, w którym opracowano dokumentację końcową do wersji 

produkcyjnej systemu i projektu spójnej identyfikacji wizualnej paneli użytkownika i operatorów systemu 

B2B oraz przeprowadzono wdrożenie i testy systemu B2B. Koniec projektu przypadł na dzień 31/10/2014.  

 

W chwili obecnej spółka wykorzystuje system B2B do procesów biznesowych zachodzących pomiędzy nią a 

dwoma partnerami biznesowymi, jednak w przyszłości planowane jest poszerzenie grona partnerów 

korzystających z systemu B2B. 

 

Ponadto, Spółka skoncentrowała się na bieżącej działalności sprzedażowej i udoskonalaniu swojej oferty 

produktowej. Spółka realizowała prace mające na celu poszerzenie funkcjonalności serwisów i wzbogacenie 

jego jakości oraz oferty narzędziowej. Aktywność w dziedzinie sprzedaży oraz prace nad podnoszeniem 

jakości portali przełożyły się na utrzymujące się zainteresowanie ofertą reklamową Spółki. 

 

W nadchodzących miesiącach Spółka będzie dalej konsekwentnie realizować postawione cele strategiczne, 

a wszystkie działania podejmowane przez Zarząd będą miały na celu maksymalizację wartości Spółki. 

 

 

PROGNOZY FINANSOWE 
 

Emitent nie sporządzał prognoz finansowych za rok 2014. 

 

 

OPIS STANU RAELIZACJI DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZENTOWANYCH W DOKUMENCIE 

INFORMACYJNYM, O KTÓRYCH MOWA W PAR.10 PKT. 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO 

 

Nie dotyczy. 

 

INFORMACJE NA TEMAT WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 

 

W III kwartale 2014r. trwały prace nad szóstym, ostatnim etapem projektu, w którym opracowano 

dokumentację końcową do wersji produkcyjnej systemu i projektu spójnej identyfikacji wizualnej paneli 

użytkownika i operatorów systemu B2B oraz przeprowadzono wdrożenie i testy systemu B2B. Koniec 

projektu przypadł na dzień 31/10/2014.  

 

W chwili obecnej spółka wykorzystuje system B2B do procesów biznesowych zachodzących pomiędzy nią a 
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dwoma partnerami biznesowymi, jednak w przyszłości planowane jest poszerzenie grona partnerów 

korzystających z systemu B2B.  
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VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

 

Zarząd Inwestycje.pl S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane 

porównywalne Inwestycje.pl S.A. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce, oraz 

że informacje zawarte w raporcie kwartalnym przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-

finansowej Inwestycje.pl S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________  

 Anna Sołowska-Łabaz   

  

 


