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1. Pismo Zarządu spółki Planet Soft S.A.  

Z przyjemnościa ̨ prezentuje ̨ raport kwartalny obrazuja ̨cy skrócone sprawozdanie 
finansowe Spółki Planet Soft S.A. za IV kwartał 2014 roku. Spółka w okresie objętym 
raportem odnotowała stratę netto na poziomie 147 978,88 zł (34 718,08 EUR). 
Przychody w IV kw. 2014 roku pochodzą z biez ̇a ̨cej działalności Spółki, która osiągnęła 
pierwsze przychody ze sprzedaży zweryfikowanych rynkowo projektów oraz 
weryfikacji modeli biznesowych na zlecenie.  

Jestem pewien, że na przestrzeni 2015 roku Spółka będzie w stanie zrealizować zysk z 
projektów  rozpoczętych w 2013 rok i uruchomić kolejne projekty weryfikacyjne mając 
na uwadze, iż dotychczasowa ich realizacja ze środków unijnych jest rozwiązaniem nie 
elastycznym tymsamym  dyskwalfikuje wykorzystanie tego typu środków w kolejnych 
projektach na etapie początkowych. 

Bez wątpienia przełomem jest zakończenie projektu QRShoper i rozpoczęcie 
pozyskiwania pierwszych klientów.  Oczekuję, iż pierwsze znaczące przychodzy z tego 
projektu zostaną odnotowane już w II kw. 2015 roku. 

 

Nie mniej istotnym jest fakt rozpoczęcia współpracy z zagranicznymi partnerami, 
której efektem jest wspólnie zorganizowany konkurs dla start-up’ów – NextStep. 
Dzięki tej inicjatywie spodziewam się dotrzeć do lukratywnych projektów działających 
na rynku lokalny, które poszukują pomocy związanej wejściem na rybki zagraniczne i 
weryfikacją modelu biznesowego na tych rynkach.  
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Ponadto pragnę podziękować wszystki członkom  zespołu oraz 
współkpracownikom za osiągnięte wyniki w tym kwartale. 

 

 

  

Z wyrazami szacunku  

Hubert Wochyński Prezes Zarządu
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2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 
Emitenta  

Bilans Emitenta (zł)   

Lp. AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 
A  Aktywa trwałe 1 834 077,98 2 234 594,58 
I.  Wartości niematerialne i prawne 943 987,53 2 234 594,58 
II.  Rzeczowe aktywa trwałe 10 090,45 12 508,86 
III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 
IV.  Inwestycje długoterminowe 880 000,00 880 000,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 8 523,00 

B  Aktywa obrotowe 3 098 126,91 1 235 769,09 
I.  Zapasy 0,00 0,00 
II.  Należności krótkoterminowe 2 031 277,12 847 937,65 
III.  Inwestycje krótkoterminowe 1 063 349,79 358 631,44 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 3 500,00 29 200,00 

   SUMA AKTYWÓW 4 932 204,89 3 470 363,67 

    Lp. PASYWA 31.12.2014 31.12.2013 
A  Kapitał (fundusz) własny 3 584 127,40 1 946 890,87 
I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 566 808,50 300 000,00 

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

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

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 1 779 085,32 1 389 226,28 

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

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 1 153 750,00 0,00 

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 
VIII.  Zysk (strata) netto 84 483,58 257 664,59 

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

B  Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 1 348 077,49 1 523 472,80 

I.  Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 
II.  Zobowiązania długoterminowe 303 920,60 366 442,80 
III.  Zobowiązania krótkoterminowe 959 836,89 977 085,00 
IV.  Rozliczenia międzyokresowe 84 320,00 163 345,00 

  SUMA PASYWÓW 4 932 204,89 3 470 363,67 
 

Źródło: Emitent 
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Bilans Emitenta (EUR) 

Lp. AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 
A  Aktywa trwałe 430 302,41 524 269,66 
I.  Wartości niematerialne i prawne 221 473,74 524 269,66 
II.  Rzeczowe aktywa trwałe 2 367,37 2 934,77 
III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 
IV.  Inwestycje długoterminowe 206 461,30 206 461,30 

V.  Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 1 999,62 

B  Aktywa obrotowe 726 867,40 289 930,11 
I.  Zapasy 0,00 0,00 
II.  Należności krótkoterminowe 476 568,31 198 938,99 
III.  Inwestycje krótkoterminowe 249 477,93 84 140,36 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 821,15 6 850,76 

   SUMA AKTYWÓW 1 157 169,81 814 199,77 

    Lp. PASYWA 31.12.2014 31.12.2013 
A  Kapitał (fundusz) własny 840 890,46 456 770,02 
I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 132 981,84 70 384,53 

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

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

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 417 400,30 325 933,48 

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

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 270 687,19 0,00 

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 
VIII.  Zysk (strata) netto 19 821,12 60 452,01 

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

B  Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 316 279,35 357 429,74 

I.  Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 
II.  Zobowiązania długoterminowe 71 304,37 85 973,02 
III.  Zobowiązania krótkoterminowe 225 192,24 229 238,91 
IV.  Rozliczenia międzyokresowe 19 782,75 38 323,21 

  SUMA PASYWÓW 1 157 169,81 814 199,77 
 

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

Lp. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Za okres 
01.10.2014 

- 
31.12.2014 

Za okres 
01.10.2013 - 
31.12.2013 

 Narastająco 
01.01.2014 - 
31.12.2014  

 Narastająco 
01.01.2013 - 
31.12.2013  

A  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 499 136,00 1 162 481,25 2 282 053,19 5 338 

154,35 

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 499 136,00 1 162 481,25 2 282 053,19 5 338 
154,35 

II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV.  Przychody netto ze sprzedaży instrumentów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

B  Koszty działalności operacyjnej 885 488,07 298 185,38 2 407 123,71 5 596 
993,04 

I.  Amortyzacja 270 380,05 266 377,60 1 086 820,83 742 633,84 
II.  Zużycie materiałów i energii 15 512,99 7 259,20 28 403,06 32 805,24 

III.  Usługi obce 528 461,11 -15 454,55 1 172 998,69 4 576 
022,91 

IV.  Podatki i opłaty, w tym: 14 248,00 4 861,00 25 118,50 17 517,00 
V.  Wynagrodzenia 43 784,10 27 898,95 68 994,67 188 144,13 
VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 837,41 4 837,68 8 499,88 18 868,13 
VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 8 264,41 2 405,50 16 288,08 21 001,79 
VIII.  Wartość sprzedanych instrumentów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

C  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -386 
352,07 864 295,87 -125 070,52 -258 838,69 

D  Pozostałe przychody operacyjne 69 731,37 164 145,27 113 820,83 29 373,17 
I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 081,30 0,00 4 081,30 0,00 
II.  Dotacje 62 809,38 163 345,00 104 059,38 0,00 
III.  Inne przychody operacyjne 2 840,69 800,27 5 680,15 29 373,17 
E  Pozostałe koszty operacyjne 22 140,78 21,43 43 426,01 695,72 
I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 
II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
III.  Inne koszty operacyjne 22 140,78 21,43 43 426,01 695,72 

F  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -338 
761,48 1 028 419,71 -54 675,70 -230 161,24 

G  Przychody finansowe 250 028,72 34,09 250 028,72 567 518,19 
I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 
II.  Odsetki, w tym: 28,72 12,53 28,72 12,53 
III.  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV.  Aktualizacja wartości inwestycji 250 000,00 0,00 250 000,00 533 000,00 
V.  Inne 0,00 21,56 0,00 34 505,66 
H  Koszty finansowe 59 246,12 26 839,95 91 052,31 73 261,36 
I.  Odsetki, w tym: 50 144,48 26 682,37 75 057,89 54 950,01 
II.  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 
III.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV.  Inne 9 101,64 157,58 15 994,42 18 311,35 

I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -147 
978,88 1 001 613,85 104 300,71 264 095,59 

J  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 
I.  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 
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II.  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

K  Zysk (strata) brutto (I±J) -147 
978,88 1 001 613,85 104 300,71 264 095,59 

L  Podatek dochodowy 0,00 85 599,00 19 817,13 6 431,00 

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

 

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

Lp. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Za okres 

01.10.2014 - 
31.12.2014 

Za okres 
01.10.2013 - 
31.12.2013 

 Narastająco 
01.01.2014 - 
31.12.2014  

 Narastająco 
01.01.2013 - 
31.12.2013  

A  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 117 104,85 272 735,67 535 404,17 1 252 

411,69 

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 117 104,85 272 735,67 535 404,17 1 252 
411,69 

II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV.  Przychody netto ze sprzedaży instrumentów 
finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

B  Koszty działalności operacyjnej 207 748,88 69 958,80 564 747,60 1 313 
139,16 

I.  Amortyzacja 63 435,25 62 496,21 254 984,59 174 233,12 
II.  Zużycie materiałów i energii 3 639,58 1 703,12 6 663,79 7 696,61 

III.  Usługi obce 123 984,96 -3 625,87 275 203,22 1 073 
604,14 

IV.  Podatki i opłaty, w tym: 3 342,80 1 140,46 5 893,18 4 109,75 
V.  Wynagrodzenia 10 272,41 6 545,52 16 187,19 44 141,46 
VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 134,93 1 134,99 1 994,20 4 426,75 
VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 1 938,96 564,37 3 821,43 4 927,34 
VIII.  Wartość sprzedanych instrumentów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

C  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -90 644,03 202 776,87 -29 343,43 -60 727,47 
D  Pozostałe przychody operacyjne 16 360,03 164 145,27 26 704,09 6 891,39 
I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 957,53 0,00 957,53 0,00 
II.  Dotacje 14 736,03 38 323,21 24 413,90 0,00 
III.  Inne przychody operacyjne 666,47 187,76 1 332,65 6 891,39 
E  Pozostałe koszty operacyjne 5 194,56 5,03 10 188,40 163,23 
I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 
II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
III.  Inne koszty operacyjne 5 194,56 5,03 10 188,40 163,23 
F  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -79 478,56 241 282,81 -12 827,75 -53 999,31 
G  Przychody finansowe 58 660,52 8,00 58 660,52 133 148,34 
I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 
II.  Odsetki, w tym: 6,74 2,94 6,74 2,94 
III.  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV.  Aktualizacja wartości inwestycji 58 653,78 0,00 58 653,78 125 049,86 
V.  Inne 0,00 5,06 0,00 8 095,55 
H  Koszty finansowe 13 900,04 6 297,06 21 362,25 17 188,22 
I.  Odsetki, w tym: 11 764,65 6 260,09 17 609,72 12 892,10 
II.  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 
III.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV.  Inne 2 135,38 36,97 3 752,53 4 296,12 
I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -34 718,08 234 993,75 24 470,52 61 960,82 
J  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 
I.  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 
II.  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 
K  Zysk (strata) brutto (I±J) -34 718,08 234 993,75 24 470,52 61 960,82 
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L  Podatek dochodowy 0,00 20 082,82 4 649,40 1 508,81 

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

N  Zysk (strata) netto (K-L-M) -34 718,08 214 910,93 19 821,12 60 452,01 
 

Źródło: Emitent 
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Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia) (zł) 

Lp. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 

Za okres 
01.10.2014 

- 
31.12.2014 

Za okres 
01.10.2013 - 
31.12.2013 

 Narastająco 
01.01.2014 - 
31.12.2014  

 Narastająco 
01.01.2013 - 
31.12.2013  

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
I. Zysk (strata) netto 723 903,22 916 085,45 84 483,58 257 664,59 

II. Korekty razem -787 403,21 -2 090 
786,78 200 972,72 -474 232,64 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II) -63 499,99 -989 026,94 285 456,30 -216 568,05 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 376 234,45 0,00 0,00 0,00 
II. Wydatki 353 587,51 31 000,00 250 000,00 336 223,58 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 22 646,91 -31 000,00 -250 000,00 -336 223,58 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
I. Wpływy 0,00 -40 834,64 958 836,60 989 550,20 
II. Wydatki 0,00 -782 235,00 937 033,30 233 939,11 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 0,00 741 400,36 21 803,30 755 611,09 

D. Przepływy pieniężne netto, razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) -40 853,05 -278 626,58 57 259,60 202 819,46 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym:         

F. Środki pieniężne na początek 
okresu 196 665,03 372 674,79 322 432,00 119 612,54 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 
(F+/-D), w tym: 155 811,98 94 048,21 379 691,60 322 432,00 

 

Źródło: Emitent 
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Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia) (EUR) 

Lp. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 

Za okres 
01.10.2014 

- 
31.12.2014 

Za okres 
01.10.2013 - 
31.12.2013 

 Narastająco 
01.01.2014 - 
31.12.2014  

 Narastająco 
01.01.2013 - 
31.12.2013  

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
I. Zysk (strata) netto 169 838,64 214 927,49 19 821,12 60 452,01 
II. Korekty razem -184 736,69 -490 530,18 47 151,24 -111 262,14 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II) -14 898,06 -232 040,67 66 972,36 -50 810,14 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 88 270,29 0,00 0,00 0,00 
II. Wydatki 82 956,97 7 273,07 58 653,78 78 883,13 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 5 313,31 -7 273,07 -58 653,78 -78 883,13 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
I. Wpływy 0,00 -9 580,42 224 957,56 232 163,43 
II. Wydatki 0,00 -183 524,15 219 842,17 54 885,65 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 0,00 173 943,73 5 115,38 177 277,78 

D. Przepływy pieniężne netto, razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) -9 584,74 -65 370,01 13 433,97 47 584,51 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym:         

F. Środki pieniężne na początek 
okresu 46 140,59 87 435,14 75 647,42 28 062,91 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 
(F+/-D), w tym: 36 555,85 22 065,13 89 081,39 75 647,42 

 

 

Źródło: Emitent 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (PLN) 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 
(FUNDUSZU) WŁASNYM 

Za okres 
01.10.2014 - 
31.12.2014 

Za okres 
01.10.2013 - 
31.12.2013 

 Narastająco 
01.01.2014 - 
31.12.2014  

 Narastająco 
01.01.2013 - 
31.12.2013  

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO) 1 946 890,87 1 203 099,84 1 946 890,87 1 689 226,28 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO), po korektach 1 946 890,87 1 203 099,84 1 946 890,87 1 689 226,28 

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 
(BZ) 3 584 127,40 1 371 163,36 3 584 127,40 1 946 890,87 

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

3 584 127,40 1 371 163,36 3 584 127,40 1 946 890,87 

 
 

Źródło: Emitent 

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (EUR) 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 
(FUNDUSZU) WŁASNYM 

Za okres 
01.10.2014 - 
31.12.2014 

Za okres 
01.10.2013 - 
31.12.2013 

 Narastająco 
01.01.2014 - 
31.12.2014  

 Narastająco 
01.01.2013 - 
31.12.2013  

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO) 456 770,02 282 265,41 456 770,02 396 318,02 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO), po korektach 456 770,02 282 265,41 456 770,02 396 318,02 

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 
(BZ) 840 890,46 321 695,65 840 890,46 456 770,02 

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

840 890,46 321 695,65 840 890,46 456 770,02 

 

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

Przy sporządzaniu niniejszego raportu kwartalnego przyjęto następuje regulacje prawne: 

− Załącznik nr 3 Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.); 

− Ustawa o rachunkowości; 
− Krajowe Standardy Rachunkowości; 
− Zasady (polityki) rachunkowości Spółki. 

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

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

Środki pieniężne 

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

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

na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, 

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

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

Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, 

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

na ten dzień, 

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

o dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych, 

o ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych. 

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

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

rachunek walutowy. Dokonując wyceny rozchodu walut z rachunku walutowego według kursu 

historycznego Spółka stosuje metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. 

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

Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez 

potwierdzenie sald z bankiem. 



 

Planet Soft S.A. z siedzibą we (53-149) Wrocławiu, Racławicka 15/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000406990, NIP 8942967249, REGON 20895553. Kapitał zakładowy 566 608,50 zł 
wpłacony w całości. Hubert wochyński - Prezes Zarządu 

Strona 15 z 25 

 

Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana 

poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami. 

Należności i zobowiązania 

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

według wartości podlegającej zapłacie. 

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

kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej. 

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

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

odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

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

obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego. 

Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na: 

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

nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub 

sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, 

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

dłużnika  nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 

100% należności, 

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

postępowania sądowego w wysokości 100% należności, 

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

100% należności. 

Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z 

kontrahentami. 

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

pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy 

zastosowaniu metody liniowej.  

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

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o wartości 

do 3 500 zł, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje 

bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej. 

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych 

ewidencyjnych z dokumentacją. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

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

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

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

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

pominięciem ewidencji bilansowej, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków 

trwałych są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.  

Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.  

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

nabycia tych składników majątku. 

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

Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne 

okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż 

zobowiązania na nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne 

rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych ratach 

w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede 

wszystkim: zapłacone odsetki od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia 
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majątkowe, czynsze.  

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

okresów są rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie 

dokonuje się ich comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch 

wartości: 1-2% sumy bilansowej lub 05-1% przychodów ze sprzedaży.  

Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres 

sprawozdawczy: 

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

zobowiązania, 

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

jest jeszcze znana. 

Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi 

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

ustalenia.  

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych 

na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością 

przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania 

zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.  

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

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

wartości. 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 

aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w 

przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

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

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

które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 

podatkowej możliwej do odliczenia. 
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Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 

podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych 

ewidencyjnych z dokumentacją. 

Kapitały własne 

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

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

poczet kapitału. 

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

zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości 

nominalnej po potrąceniu kosztów emisji.  

Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z 

dokumentacją. 

Rezerwy 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 

aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w 

przyszłości, jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

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

dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic 

przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w 

przyszłości. 

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

podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z 

dokumentacją. 

Przychody ze sprzedaży 

Przychodem z tytułu świadczenia usług finansowych jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy. 
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

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

podstawową działalnością Spółki.   

Przychody i koszty finansowe 

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

poniesione koszty operacji finansowych.  

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

do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 

Zyski i straty nadzwyczajne 

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

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

Podatek dochodowy 

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

dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o 

zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie 

stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodów. 

Wynik finansowy 

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

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

obciążenia wyniku.  
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4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń 
Emitenta, w okresie którego dotyczy raport, wraz z opisem 
najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym 
charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 

Czwarty kwartał 2014 roku przyniósł  spadek przychodów z porównywalnym okresem roku 

poprzedniego o 42,94% do 499 136,00 zł (117 104,85 EUR).  Uzyskane przychody pochodza ̨ przede 

wszystkim ze sprzedaży usług weryfikacji rybkowej projektów. Spółka w okresie objętym raportem 

odnotowała stratę netto na poziomie 147 978,88 zł (34 718,08 EUR). W dalszym ciągu Spółka utrzymuje 

wysoki poziom amortyzacji tj. 270 380,05 zł ( 64 753,93 EUR). Należy zauwaz ̇yć, iż ze wzgle ̨du na fakt 

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

porównywanie danych w szczególności w zakresie przychodów czy zysku jest bezcelowe i moz ̇e 

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

charakteryzują sie ̨ przede wszystkim innym poziomem rentowności, całkowicie inna ̨ strukturą kosztów 

jak i formą pozyskiwania przychodu czy nawet jego fakturowania. 

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

dnia 17 grudnia 2013r. w zakresie sprzedaz ̇y licencji na system STOREQ.  Zarząd w III kw. Intensywnie 

poszukiwał możliwości ponownej sprzedaży licencji tego rozwiązania, jednak nie spodziewa się żadnych 

znaczących wpływów z tego tytułu w kolejnych kwartałach.  

W IV kwartale 2014 roku, Spółka PAYOWA Sp. z o. o. w dalszym cia ̨gu nie rozpocze ̨ła działalności 

operacyjnej.  Emitent nie znalazł w IV kwartale odpowiedniego inwestora.  

W zakresie produktu Aplicon, Emitent prowadzi działania zwia ̨zane z realizacją projektu współpracy w 

zakresie projektu Aplicon Emitent kontynuuje projekt rozwoju platformy Aplicon finansowanego w ramach 

dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. “Wspieranie wdraz ̇ania 

elektronicznego biznesu typu B2B” w kwocie 326.690,00 zł (75.461,98 EUR po średnim kursie NBP z dn. 

30.06.2013r.), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 553.650,00 zł (127.887,37 EUR po średnim 

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

zwia ̨zane z projektem zgodnie z przyje ̨tym harmonogramem.Emitent wykorzysta projekt Aplicon do budowy 

sieci firm podwykonawczych w zakresie informatyki. Zarząd Emitenta podja ̨ł decyzje w zakresie 

przeniesienia projektu do Spółki zalez ̇nej w 100% od Emitent. Zarza ̨d Emitenta rozpoczął przygotowanie do 

przeniesiedzia projektu Aplicon do Spółku córki. 

W zakresie projektu PoqAd, realizowanego przez PoqAd Sp. z o.o.. Spółka w dniu 1 sierpnia 2013 roku 

rozpocze ̨ła realizacje projektu systemu słuz ̇ącego do samodzielnego projektowania i zarza ̨dzania 

zawartością aplikacji mobilnej na systemy Android,iOS oraz Windows Phone za pośrednictwem przegla ̨darki 
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internetowej. System PoqAd opiera sie ̨ na gotowych modułach funkcjonalnych. Klient za pomoca ̨ 

graficznego interfejsu uz ̇ytkownika w aplikacji webowej może zdecydować, które moduły be ̨dą znajdowały 

się w jego aplikacji, a także zdefiniować treść i zawartość poszczególnych modułów (RB EBI nr 10/2013). 

Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

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

wartość projektu wynosi 624.000,00 zł (147,997,06 EUR). Planowane zakończenie projektu to styczeń 2015 

r. Emitent w okresie obje ̨tym raportem poszukiwał zewnętrznego finansowanie udziałowego, które 

sfinansuje dalszy rozwój.   

W celu zapewnienia stabilnego rozwoje Spółki w 2015 roku. 

W zakresie Rearden Technology S.A. – spółka zajmuje się dystrybucją  produktów technologicznych typu 

wearable, ubrań i akcesoriów. Spółka na realizacje ̨ biznesplanu w zakresie nowego modelu biznesowego 

posiada środki własne. Ponadto nie wykluczone jest w ramach działalności Rearden Technology przeje ̨cie 

istniejącej firmy działaja ̨cej na tym rynku, zarówno w dystrybucji B2C jak i B2B.  

Projekt QR Shoper realizowany przez Spółkę QRShoper Sp. z o.o.( dawniej Value Lab Sp. z o.o.  to 

rozwia ̨zanie mobilne dla sklepów i działów marketingu, platforma internetowa za pomoca ̨ której 

przedsie ̨biorstwa moga ̨ dotrzeć do końcowych klientów i przedstawić swoja ̨ pełna ̨ oferte ̨ produktowa ̨ - 

wykorzystując działania marketingowe oparte o kody QR. QR Shoper to nowoczesne narze ̨dzie marketingu i 

innowacyjny kanał promocji i sprzedaży. W okresie objętym raportem projekt był realizowany  zgodnie z 

harmonogramami a termin zakończenia projektu nie uległ zmianie tj.  przełom III i IV kw. 2014 roku. Projektt 

został zakończony i jest w początkowej fazie pozyskiwania klientów.  

W zakresie Spółki Cloud Storage sp. z o.o. powołana została w celu opracowania nowej technologii 

przetwarzania i archiwizowania danych (zdje ̨ć, dokumentów etc.) w ramach computing cloud. Emitent 

kontynuuje działania zmierzaja ̨ce do wycofania sie ̨ z tego projektu.  
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5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych 
prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych 
w danym raporcie kwartalnym. 

Zarząd Emitenta na rok 2014 nie opublikował prognoz wyników finansowych. 

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

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

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

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

 

W IV  kwartale 2014 roku Emitent podja ̨ł naste ̨puja ̨ce działania związane z rozwia ̨zaniami 
innowacyjnymi maja ̨cymi wpływ na Spółkę: Emitent na przestrzeni IV kwartału 2014 r. podja ̨ł działania 
zmierzaja ̨ce do realizacji innowacyjnej strategii w zakresie doradztwa i transferu technologii projektów 
typu startu-up, poprzez rozpoczęcie współpracy z Prometeia Capital sp. z o.o.  oraz Infiniete Area 

uruchomił konkurs zmierzający do wyłonienia najbardziej atrakcyjnych lokalnych startupów w celu ich 
komercjalizacji za granicą, w szczególności w Italii i Kanadzie.  
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8. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji. 

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

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

wchodziły następujące podmioty: 

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

− PoqAd Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Emitent posiada 49% w kapitale zakładowym), 
− Cloud Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 49% w kapitale zakładowym), 
− QRShoper Sp. z o.o. (dawniej Value Lab Sp. z o.o. ) z siedzibą we Wrocławiu  (Emitent posiada 49% 

w kapitale zakładowym), 
− Docs4You Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent posiada 49% w kapitale zakładowym), 
− PAYOWA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym). 

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

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie sporządza skonsolidowanych 

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

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

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

finansowe PAYOWA Sp. z o.o. z uwagi na fakt braku rozpoczęcia działalności do końca IV kwartału 2014 r. 

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

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

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

głosach na walnym zgromadzeniu. 

Źródło: Emitent 

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

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Emitent zatrudniał 1 osobę w oparciu o umowę o pracę. Emitent  nawiązuje 

stałą współpracę przede wszystkim w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło). 

We wskazanym okresie Emitent zawarł takie umowy z 4 osobami. 

12. Działalność  

Model działalności Planet Soft opiera się na komercjalizacji innowacyjnych technologii 

Spółka, w oparciu o metodologię Lean StartUp, opracowuje innowacyjne projekty i weryfikuje je na rynku 

przeprowadzając proces inkubacji kilkunastu projektów rocznie. Planet Soft będzie osiągać przychody z 

najbardziej lukratywnych przedsięwzięć oraz sprzedaży opracowywanych technologii. 

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

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

mierzalne i weryfikowalne. 

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

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Conspole Holdings 
Limited 4.250.000 74,98% 6.250.000 81,50% 

Pozostali 1.418.065 25,02% 1.418.065 18,50% 

Suma 5.668.065 100,00% 7.668.065 100,00% 

 



 

Planet Soft S.A. z siedzibą we (53-149) Wrocławiu, Racławicka 15/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000406990, NIP 8942967249, REGON 20895553. Kapitał zakładowy 566 608,50 zł 
wpłacony w całości. Hubert wochyński - Prezes Zarządu 

Strona 25 z 25 

 

potencjale wzrostu, pozyskując na swoje plany inwestycyjne finansowanie ze środków unijnych oraz od 

zewnętrznych inwestorów. Spółki córki Planet Soft w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pozyskały 

niemal 3 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizacje swoich projektów. 

W ostatnich miesiącach 2013 roku Spółka ostatecznie wdrożyła model produktowy wykorzystujący 

metodologię Lean StartUp. Bazując na zgromadzonych przez ostatnie dwa lata doświadczeniach chce 

weryfikować rynkowo kilkanaście projektów rocznie, a najbardziej obiecujące z nich lub technologie 

których dotyczą – sprzedawać. Więcej informacji w zakresie działalności emitenta znajduje się na 

stronie internetowej http://www.planetsoft.pl/relacje-inwestorskie/dzialalnosc.  
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