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1. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu 

1.1.1. Aktywa  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

30.09.2014 r. 

[tys. PLN] 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

30.09.2013 r. 

[tys. PLN] 

A. Aktywa trwałe 1 292 1 325 485 2 109 

I. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 42 41 3 4 

III. Należności długoterminowe 0 0 0 0 

IV. Inwestycje długoterminowe 1 250 1 284 482 0 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 2 106 

B. Aktywa obrotowe 644 523 820 2 261 

I. Zapasy 0 0 0 0 

II. Należności krótkoterminowe 304 270 159 334 

III. Inwestycje krótkoterminowe 334 238 661 1 678 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokreso-

we 
5 15 0 250 

SUMA AKTYWÓW 1 936 1 848 1 305 4 371 

1.1.2. Pasywa 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

30.09.2014 r. 

[tys. PLN] 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

30.09.2013 r. 

[tys. PLN] 

A. Kapitał (fundusz) własny 1 339 1 115 758 3 679 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy  389 389 389 349 

II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podsta-

wowy (wielkość ujemna) 
0 0 0 0 

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

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 6 701 6 616 6 615 6 444 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 293 293 293 0 

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

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -6 539 -6 539 -483 -483 

VIII. Zysk (strata) netto 496 357 -6 056 -2 631 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obroto-

wego (wielkość ujemna) 
0 0 0 0 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 597 733 547 691 

I. Rezerwy na zobowiązania 21 9 9 9 

II. Zobowiązania długoterminowe  0 34 0 0 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  576 689 504 643 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  0 0 34 39 

SUMA PASYWÓW 1 936 1 848 1 305 4 371 
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1.2. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

01.10.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.10.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 

z nimi 
320 1 010 271 317 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 320 1 010 271 317 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), 

zmniejszenie ( - )) 
0 0 0 0 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki 
0 0 0 0 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 

i materiałów 
0 0 0 0 

B. Koszty działalności operacyjnej 192 720 549 147 

I. Amortyzacja 12 13 16 1 

II. Zużycie materiałów i energii 7 14 20 0 

III. Usługi obce 112 373 264 121 

IV. Podatki i opłaty 1 6 5 2 

V. Wynagrodzenia 42 245 181 22 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  3 19 40 0 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 15 49 23 0 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 128 290 -278 170 

D. Pozostałe przychody operacyjne 11 11 0 208 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa-

łych  

0 0 0 0 

II. Dotacje 0 0 0 0 

III. Inne przychody operacyjne 11 11 0 208 

E. Pozostałe koszty operacyjne 15 17 14 9 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 

0 0 0 0 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinanso-

wych  

0 0 0 0 

III. Inne koszty operacyjne 15 17 14 9 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

(C+D-E) 
123 285 -292 370 

G. Przychody finansowe 17 212 9 0 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 

II. Odsetki 1 7 1 0 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 16 205 0 0 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  0 0 0 0 

V. Inne 0 0 8 0 

H. Koszty finansowe 1 1 10 4 892 

I. Odsetki 1 1 4 0 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 6 0 
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III. Aktualizacja wartości inwestycji  0 0 0 4 892 

IV. Inne 0 0 0 0 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 

(F+G-H) 
139 496 -293 -4 522 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)  0 0 0 0 

I. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 

II. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 

K. Zysk (strata) brutto (I±J)  139 496 -293 -4 522 

L. Podatek dochodowy 0 0 0 1 534 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 
0 0 0 0 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 139 496 -293 -6 056 

1.3. Wybrane pozycje jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

01.10.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.10.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO) 
1 115 759 3 679 6 310 

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO), po korektach 
1 115 759 3 679 6 310 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 

(BZ) 
1 339 1 254 759 759 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia stra-

ty) 

1 339 1 254 759 759 

1.4. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

01.10.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.10.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto 139 496 -293 -6 056 

II. Korekty razem -58 -246 1 048 6 466 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
81 250 755 410 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 40 134 0 0 

II. Wydatki 20 277 559 387 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
20 -143 -559 -387 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy 0 0 40 212 

II. Wydatki 4 8 0 0 
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
-4 -8 40 212 

D. Przepływy pieniężne netto razem 97 98 236 234 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięż-

nych 
97 98 236 234 

F. Środki pieniężne na początek okresu 238 236 6 2 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 334 334 242 236 
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2. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

2.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu 

2.1.1. Aktywa  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

30.09.2014 r. 

[tys. PLN] 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

30.09.2013 r. 

[tys. PLN] 

A. Aktywa trwałe 1 599 3 176 2 010 5 990 

I. Wartości niematerialne i prawne 17 21 9 3 676 

II. Wartość firmy 115 0 1 528 0 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 76 86 35 38 

IV. Należności długoterminowe 0 0 0 0 

V. Inwestycje długoterminowe 1 392 3 069 438 165 

VI. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0 

VII. Długoterminowe rozliczenia międzyokreso-

we 
0 0 0 2 111 

B. Aktywa obrotowe 893 1 176 2 162 2 147 

I. Zapasy 0 0 0 49 

II. Należności krótkoterminowe 390 781 417 452 

III. Inwestycje krótkoterminowe 490 377 1 741 1 642 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokreso-

we 
14 18 4 4 

SUMA AKTYWÓW 2 492 4 352 4 172 8 137 

2.1.2. Pasywa 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

30.09.2014 r. 

[tys. PLN] 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

30.09.2013 r. 

[tys. PLN] 

A. Kapitał (fundusz) własny 1 737 375 753 3 776 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy  389 389 389 349 

II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podsta-

wowy (wielkość ujemna) 
0 0 0 0 

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

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 6 700 8 008 6 615 6 289 

V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji 

wyceny środków trwałych 
0 293 292 0 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  1 0 0 0 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -6 453 -7 976 -1 319 -483 

VIII. Zysk (strata) netto 1 101 -339 -5 225 -2 380 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obroto-

wego (wielkość ujemna) 
0 0 0 0 

B. Kapitał mniejszości 0 -262 -31 433 

C. Ujemna wartość firmy 76 0 0 0 

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 678 4 239 3 451 3 929 

I. Rezerwy na zobowiązania 21 158 157 555 

II. Zobowiązania długoterminowe  0 34 0 0 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  657 3 816 3 223 3 335 
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IV. Rozliczenia międzyokresowe  0 231 72 40 

SUMA PASYWÓW 2 492 4 614 4 204 7 705 

SUMA PASYWÓW I KAPITAŁÓW MNIEJ-

SZOŚCI ORAZ KAPITAŁÓW Z UDZIAŁÓW 

NIEDAJĄCYCH KONTROLI 

2 492 4 352 4 172 8 137 

2.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

01.10.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.10.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 

z nimi 
605 3 207 1 537 3 285 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 605 3 207 1 537 3 285 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), 

zmniejszenie ( - )) 
0 0 0 0 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki 
0 0 0 0 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 

i materiałów 
0 0 0 0 

B. Koszty działalności operacyjnej 309 3 265 1 402 4 214 

I. Amortyzacja 15 28 1 10 

II. Zużycie materiałów i energii 17 42 18 12 

III. Usługi obce 15 479 159 292 

IV. Podatki i opłaty 3 29 7 6 

V. Wynagrodzenia 207 2 407 1 086 1 505 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  35 218 105 83 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 17 62 25 28 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 2 278 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 296 -58 135 -929 

D. Pozostałe przychody operacyjne 11 1 146 10 217 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa-

łych  
0 0 3 0 

II. Dotacje 0 0 0 0 

III. Inne przychody operacyjne 11 1 146 7 217 

E. Pozostałe koszty operacyjne 15 1 875 31 216 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 
0 0 0 0 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinanso-

wych  
0 0 0 0 

III. Inne koszty operacyjne 15 1 875 31 216 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

(C+D-E) 
292 -787 114 -928 

G. Przychody finansowe 17 360 6 136 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 

II. Odsetki 1 155 0 136 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 16 205 6 0 
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IV. Aktualizacja wartości inwestycji  0 0 0 0 

V. Inne 0 0 0 0 

H. Koszty finansowe 3 296 11 4 950 

I. Odsetki 3 296 5 51 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 2 728 

III. Aktualizacja wartości inwestycji  0 0 0 2 172 

IV. Inne 0 0 6 0 

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 

udziałów jednostek podporządkowanych 
1 286 1 286 0 0 

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 

(F+G-H+I) 
1 591 563 109 -5 742 

K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I.-K.II.)  0 0 0 0 

I. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 

II. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 

L. Odpis wartości firmy 28 28 0 0 

M. Odpis ujemnej wartości firmy 17 17 0 0 

N. Zysk netto z udziałów wycenianych metodą 

praw własności 
193 562 0 0 

O. Zysk (strata) brutto (J+K-L+M+N)  1 773 1 114 109 -5 742 

P. Podatek dochodowy -1 13 31 1 013 

R. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 
0 0 0 0 

S. Udział kapitału mniejszościowego w wyniku 

finansowym  
335 0 -26 -1 530 

T. Zysk (strata) netto (O-P-R-S) 1 439 1 101 104 -5 225 

2.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

01.10.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.10.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO) 
493 753 3 776 5 474 

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO), po korektach 
493 753 3 776 5 474 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 

(BZ) 
1 737 1 605 753 753 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia stra-

ty) 

1 737 1 605 753 753 
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2.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

01.10.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

[tys. PLN] 

01.10.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

[tys. PLN] 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto 1 393 1 054 104 -5 225 

II. Korekty razem -1 130 -699 83 7 264 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
263 355 187 2 038 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 13 133 403 0 

II. Wydatki 157 277 440 2 026 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-144 -144 -37 -2 026 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy 0 0 40 215 

II. Wydatki 6 8 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
-6 -8 40 215 

D. Przepływy pieniężne netto razem 113 203 190 227 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięż-

nych 
113 203 190 227 

F. Środki pieniężne na początek okresu 377 287 97 60 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 490 490 287 287 

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym 

informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

3.1. Informacje podstawowe 

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

Przedstawione zostały w nim również dane narastająco za cztery kwartały 2014 r., 

tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a także odpowiednie dane porówny-

walne. 

Zaprezentowane dane finansowe – wedle najlepszej wiedzy Zarządu Spółki – sporządzone 

zostały zgodnie z obowiązującymi (polskimi) zasadami rachunkowości, odzwierciedlają 

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego 

wynik finansowy. Raport zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emi-

tenta. 
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3.2. Informacje na temat konsolidacji danych 

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Leonidas Capital S.A. 

zostało sporządzone przez podmiot dominujący, tj. Leonidas Capital S.A., zgodnie z opisem 

w punkcie 5. 

3.3. Dane jednostkowe w skonsolidowanym raporcie 

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w niniejszym skonsolidowanym raporcie za-

mieściła informacje dotyczące Emitenta (dane jednostkowe), w związku z czym odrębny 

(jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany. 

3.4. Badanie prezentowanych danych przez biegłego rewidenta 

Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie nie podlegały badaniu ani przeglą-

dowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

Badaniu poddane zostaną sprawozdanie jednostkowe Leonidas Capital S.A. i sprawozdanie 

skonsolidowane grupy kapitałowej Emitenta za 2014 r., a dokumenty te (zbadane) wraz 

z opiniami i raportami biegłego rewidenta zostaną opublikowane w sposób zgodny z Regu-

laminem Alternatywnego Systemu Obrotu – w raportach rocznych za 2014 r.: jednostkowym 

i skonsolidowanym. 

3.5. Opis istotnych zastosowanych zasad rachunkowości 

Środki trwałe 

Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych 

o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, z wyjątkiem grun-

tów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności. 

Zasady ustalania amortyzacji 

Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego Spółka dokonuje drogą systematycznego, 

planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Przy ustala-

niu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej 

użyteczności środka trwałego. 

Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania Spółka ustala okres lub stawkę i metodę 

jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych 

jest przez Spółkę okresowo weryfikowana. 

Środki trwałe o wartości do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użyt-

kowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Środki trwałe o wartości początkowej 

wyższej niż 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową za pomocą następujących stawek:  

 dla grupy 1 KŚT – 10%, 

 dla grupy 6 KŚT – 10%, 
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 dla grupy 7 KŚT – 20%, 

 dla grupy 8 KŚT – 20%. 

Inwestycje w jednostki zależne/podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe 

Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są 

wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. 

Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji 

długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy.  

Inne inwestycje długoterminowe jednostek pozostałych w przypadku istnienia aktywnego 

rynku aktywów finansowych wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynko-

wej. 

Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finan-

sowych) 

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finanso-

wych, wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej (jeśli jest możliwa 

do ustalenia) zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, 

dla których nie istnieje aktywny rynek w cenie nabycia pomniejszoną o odpisy z tytułu utra-

ty wartości. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych 

wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów 

lub kosztów finansowych. 

Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane we-

dług kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty 

transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa 

finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. 

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym 

rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. 

W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na 

podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu bądź na podstawie modelu 

wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego 

bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.  

Leasing 

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego 

ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem 

umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie 

ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasin-

gowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między 

koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie 

stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane 
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są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe będące przedmiotem umowy lea-

singu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych.  

Należności krótko- i długoterminowe 

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 

aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobień-

stwa 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 aktualizujący. Należności 

umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktuali-

zujące ich wartość. 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej, powiększo-

nej o naliczone odsetki. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja „środki 

pieniężne” składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna. 

Bankowe lokaty krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej powiększonej 

o naliczone odsetki. 

Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów mając na względzie zachowanie 

zasady współmierności, określonej w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W tym celu zali-

cza się do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego koszty lub przychody 

dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które 

jeszcze nie zostały poniesione.  

Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej 

w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, 

nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji własnych, 

kwota zapłaty za akcje własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie 

w pozycji „akcje własne”. Kapitał podstawowy jednostek zależnych niepodlegający wyłą-

czeniu w procesie konsolidacji przypadający na udziały mniejszościowe wykazuje się 

w pozycji „kapitały mniejszości”. 

Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy tworzony jest z części wypracowanego przez Spółkę zysku na pokrycie 

ewentualnych przyszłych strat oraz objęcia akcji Spółki po wartości emisyjnej wyższej 

od wartości nominalnej. 

Kapitały mniejszości 

Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych mogą należeć do osób lub jednostek in-

nych niż objęte konsolidacją, wykazuje się je w odrębnej pozycji pasywów 
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skonsolidowanego bilansu, po kapitałach własnych, jako „kapitały mniejszości”. Wartość 

początkową tych kapitałów ustala się w wysokości odpowiadającej im wartości godziwej 

aktywów netto, ustalonej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartość tę zwiększa 

się lub zmniejsza odpowiednio o zmiany w aktywach netto jednostek zależnych. 

Rezerwy 

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

zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodob-

ne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 

uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania 

kwoty tego zobowiązania. 

Odroczony podatek dochodowy 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 

wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala 

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie 

oddzielnie. 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, wykazywane są w wartości godziwej, zaś 

zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków 

i strat. 

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy za-

stosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.  

Przychody i koszty 

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których 

dotyczą – niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewi-

dencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat 

w wariancie porównawczym. 

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto Spółki składają się: 

 wynik z podstawowej działalności operacyjnej, 

 wynik działalności operacyjnej z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyj-

nych, 

 wynik zdarzeń nadzwyczajnych, 

 podatek dochodowy. 

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto, z uwzględnie-

niem opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, a kosztami operacyjnymi oraz 

pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi działalności. 
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Zyski (straty) mniejszości 

Przypadające na inne osoby lub jednostki nieobjęte konsolidacją zyski lub straty wykazuje 

się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat po pozycji „Wynik finansowy netto” jako 

„Zyski (straty) mniejszości”, z uwzględnieniem korekty wyniku z tytułu określonego 

w art. 60 ust. 6 pkt 4 Ustawy, tzn. dywidend naliczonych lub wypłaconych przez jednostki 

zależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją.  

Podatek dochodowy 

Obciążenia z tytułu podatku dochodowego obejmują: 

 bieżący podatek dochodowy od osób prawnych, kalkulowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, 

 zmianę stanu odroczonego podatku dochodowego netto dotyczącą pozycji różnic 

przejściowych między bilansową i podatkową wartością aktywów i zobowiązań, uj-

mowanych w rachunku zysków i strat. 

Wartość firmy powstała w wyniku przekształcenia lub aportu 

Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej 

jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia 

jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów 

netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się 

metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Wartość firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się po koszcie ustalonym 

na dzień przejęcia tego podmiotu pomniejszonym o kwotę utraty wartości. Jednostka podję-

ła decyzję aby wartość firmy, która wynikła z przejęcia innego podmiotu, amortyzować 

przez okres 5 lat. 

3.5.1. Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

W okresie, którego dotyczy raport nie miały miejsca zmiany stosowanych zasad (polityki) 

rachunkowości. 

4. Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta 

w IV kwartale 2014 r. 

W IV kwartale 2014 r. Zarząd Spółki prowadził intensywne działania w obszarze przyjętej 

strategii rozwoju, która obejmuje m.in. dokonywanie inwestycji kapitałowych oraz zwięk-

szanie udziału Grupy Kapitałowej Leonidas Capital w świadczeniu najwyższej jakości usług 

związanych z kompleksową obsługą podmiotów w zakresie zarządzania strategicznego 

i organizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego. 

Trwające w raportowanym okresie negocjacje znalazły swój finał 14 stycznia 2015 r., kiedy 

to Spółka przystąpiła do Kancelarii Prawnej Miśko-Pawłowska i Wspólnicy Spółki Koman-

dytowej z siedzibą we Wrocławiu. Udział Emitenta (który jest komandytariuszem) 
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w zyskach i w podziale majątku wynosi 40%, co odpowiada wysokości wniesionego do Kan-

celarii Prawnej kapitału. 

Kancelaria Prawna Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp. k. oferuje profesjonalne usługi prawne 

na rzecz podmiotów gospodarczych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także osób 

fizycznych. Ma bogate doświadczenie w zakresie obsługi publicznych spółek kapitałowych – 

notowanych zarówno na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-

wie S.A., jak i na NewConnect. Przy jej doradztwie dokonanych zostało również wiele emisji 

obligacji korporacyjnych – wraz z wprowadzeniem na Catalyst. 

Dzięki przystąpieniu Spółki do Kancelarii Prawnej klienci obu podmiotów otrzymają dostęp 

do bardziej kompleksowych usług w zakresie doradztwa strategicznego i organizacyjnego, 

co – w opinii Zarządu Spółki – będzie miało pozytywne przełożenie na ich działalność oraz 

wyniki finansowe. 

W raportowanym okresie również spółki zależne od Emitenta sukcesywnie rozwijały swoje 

działalności: 

- oferując usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania oraz wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy – T&T Consulting 

Sp. z o.o.1; 

- oferując usługi rachunkowe i kadrowe – Unitax Service Sp. z o.o.; 

- prowadząc działania mające na celu dokonanie intratnych inwestycji kapitałowych – 

Leo Venture Sp. z o.o. i Leo Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

Na szczególną uwagę zasługują dokonania T&T Consulting Sp. z o.o. W IV kwartale 2014 r. 

spółka ta świadczyła kompleksowe usługi doradcze (w tym dla większości przypadków 

wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy) przy emisjach obligacji korporacyjnych, 

co do których szczegóły przedstawia Tabela 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 T&T Consulting Sp. z o.o. jest wpisana na listy Autoryzowanych Doradców prowadzone przez Gieł-

dę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: zarówno NewConnect, jak i Catalyst. 

2 Tabela zawiera informacje o seriach obligacji, które w IV kwartale 2014 r. były w okresie od zawarcia 

umowy pomiędzy emitentem a T&T Consulting Sp. z o.o. do pierwszego dnia ich notowania w Alter-

natywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

na Catalyst (jeśli warunki emisji przewidują ich notowanie). Tabela uwzględnia więc serie obligacji, 

co do których T&T Consulting Sp. z o.o. pełniła funkcję doradczą – poza tym, że w raportowanym 

okresie – również przed i po nim. 
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Tabela 1. Informacje o emisjach obligacji, przy których T&T Consulting Sp. z o.o. świadczyła kom-

pleksowe usługi doradcze w IV kwartale 2014 r. 

Nazwa Emitenta Seria obligacji 
Wartość pozyskanego 

przez Emitenta kapitału 

Mikrokasa S.A. 

J3 2.000.000,00 zł 

K 2.428.000,00 zł 

L14 2.000.000,00 zł 

M 2.638.000,00 zł 

Leasing-Experts S.A. 

C 5.000.000,00 zł 

D 1.500.000,00 zł 

E 3.000.000,00 zł 

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. 

S 1.000.000,00 zł 

S1 2.142.000,00 zł 

Ivopol Sp. z o.o. A 2.360.000,00 zł 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

Mexpol Sp. z o.o. 
A 1.600.000,00 zł 

 

 

  

RAZEM 25.668.000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Doradztwo T&T Consulting Sp. z o.o. nie dotyczyło okresu oferty publicznej, którą objęte były obli-

gacje serii J. 

4 Doradztwo T&T Consulting Sp. z o.o. nie dotyczyło okresu oferty publicznej, którą objęte były obli-

gacje serii L1. 
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4.1. Wypracowane wyniki finansowe 

Czwarty kwartał 2014 r. stanowił dla Zarządu Leonidas Capital S.A. kolejny okres intensyw-

nej pracy mającej na celu wzrost wartości Spółki. W okresie tym Spółka zanotowała 18%-

owy wzrost przychodów w stosunku do czwartego kwartału 2013 r. i osiągnęła wysokie 

marże na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat (wobec strat w analogicznym 

okresie ubiegłego roku). Narastająco za cztery kwartały 2014 r. Spółka zwiększyła przychody 

r/r o 219% i wygenerowała 0,5 mln zł zysku netto (49%-owa marża) wobec 6,1 mln zł starty 

w 2013 r. 

Tabela 2. Porównanie wyników jednostkowych w IV kw. 2014 r. i IV kw. 2013 r., a także narastająco: 

I-IV kw. 2014 r. wobec I-IV kw. 2013 r. (dane za 2014 r. niezaudytowane i niezatwierdzone przez wal-

ne zgromadzenie) 

Pozycja jednostkowego rachunku zysków 

i strat Leonidas Capital S.A. 

01.10.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

01.10.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

01.01.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

Przychody netto ze sprzedaży [tys. PLN] 
+271 

+320 

+317 

+1 010 

Zysk ze sprzedaży [tys. PLN] 
-278 

+128 

+170  

+290 

Zysk (strata) brutto [tys. PLN] 
-293 

+139 

-4 522  

+496 

Zysk (strata) netto [tys. PLN] 
-293 

+139 

-6 056 

+496 

Marża zysku netto [%] 
-108 

+43 

-1 911 

+49 

 

Znaczącej poprawie uległa również struktura bilansu Emitenta, co przedstawia Wykres 1. 

Wykres 1. Dane dotyczące struktury pasywów (źródeł finansowania) Emitenta 
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Emitent tworzy grupę kapitałową, która składa się z pięciu spółek i jako jednostka dominu-

jąca jest odpowiedzialny za strategię rozwoju całego holdingu. Ponadto, Spółka prowadzi 

działalność inwestycyjną, lokując kapitał w dobrze rokujących przedsięwzięciach. W więk-

szości przypadków staje się przy tym znaczącym inwestorem w rozumieniu ustawy 

o rachunkowości, co przekłada się na obejmowanie wyników finansowych danych spółek 

stowarzyszonych w sprawozdaniu finansowym.  Bardzo dobre skonsolidowane wyniki gru-

py kapitałowej Emitenta są zatem efektem właściwych założeń inwestycyjnych Spółki 

oraz ich należytej realizacji przez Zarząd Leonidas Capital S.A. 

Warty uwagi jest przede wszystkim zysk netto oraz związana z nim marża. Dane te przed-

stawia Tabela 3. 

Tabela 3. Porównanie wyników skonsolidowanych w IV kw. 2014 r. i IV kw. 2013 r., a także narastają-

co: I-IV kw. 2014 r. wobec I-IV kw. 2013 r. (dane za 2014 r. niezaudytowane i niezatwierdzone przez 

walne zgromadzenie) 

Pozycja skonsolidowanego rachunku zy-

sków i strat grupy kapitałowej Leonidas 

Capital S.A. 

01.10.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

01.10.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

01.01.2013 r. 

- 

31.12.2013 r. 

01.01.2014 r. 

- 

31.12.2014 r. 

Zysk (strata) netto [tys. PLN] 
+104 

+1 439 

-5 225 

+1 101 

 wzrost o 1284% - 

Marża zysku netto [%] 
+7 

+238 

-159 

+34 

 wzrost o 3416% 

  231 p.p. 
- 

Znaczący pozytywny wpływ na skonsolidowane dane finansowe miały wyniki osiągnięte 

przez spółki portfelowe (stowarzyszone) Emitenta: T-Bull Sp. z o.o. (działający pod marką 

ThunderBull) i Mikrokasa S.A. 

Przychody netto ze sprzedaży T-Bull sp. z o.o. w 2014 r. wyniosły 3,1 mln zł, zysk ze sprze-

daży 1,5 mln zł, a zysk netto 1,2 mln zł (dane niezaudytowane i niezatwierdzone przez 

walne zgromadzenie). Imponujące wysokości marż są konsekwencją skrupulatnej realizacji 

celów Spółki, która prowadzi działalność na rynku IT (tworzenie aplikacji oraz gier na sys-

temy mobilne: iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry – które są dostępne również 

na amazon.com). Ponadto w 2014 r. T-Bull Sp. z o.o.: 

- wyprodukował ponad 20 aplikacji i osiągnął ściągalność na poziomie 50 mln (średnio 

137 tys. pobrań dziennie); dla porównania w 2013 r. było to 9 mln (średnia dzienna: 

25 tys. pobrań); 

- uruchomił spółkę zależną w Hong Kongu; 

- otrzymał ponad 1 miliard zapytań o reklamy w grach. 

30 stycznia 2015 r. odbyło się zgromadzenie wspólników T-Bull Sp. z o.o., które zadecydo-

wało o podwyższeniu kapitału zakładowego z 9.000,00 zł do 100.800,00 zł (nowe udziały 

http://www.amazon.com/
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zostały objęte przez dotychczasowych wspólników) oraz o przekształceniu tego podmiotu 

w spółkę akcyjną. Docelowo T-Bull S.A. ma zadebiutować na NewConnect. 

O pozycji i prestiżu T-Bull świadczy fakt, że został on zaproszony przez organizatora konfe-

rencji Casual Connect, która odbyła się w dniach 4-6 lutego 2015 r. w Amsterdamie i na 

której przedstawiciele spółki wygłosili wykład dotyczący budowy zespołu i zarządzania nim 

w rozwijającej się firmie z branży gier mobilnych. 

Plany T-Bull Sp. z o.o. na 2015 r. zakładają dalszy dynamiczny rozwój, w tym otwarcie za-

granicznego biura projektowego oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów. Obecnie T-Bull 

współpracuje m.in. z Intel Corporation (jeden ze światowych liderów w branży IT), Baidu 

(sklep z aplikacjami mobilnymi w Chinach) czy 360 (sklep z aplikacjami i wydawca w Chi-

nach). 

Mikrokasa S.A. natomiast stale poszerza skalę działalności w branży pożyczek gotówko-

wych. Jest to możliwe między innymi dzięki pozyskiwaniu kapitału w ramach emisji 

obligacji, a skutkiem tego jest zwielokrotnienie poszczególnych pozycji rachunku zysków 

i strat. Informacje o istotnych okolicznościach lub zdarzeniach dotyczących Mikrokasy S.A. 

publikowane są przez tę spółką za pomocą raportów, które dostępne są na stronie interne-

towej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: www.gpwcatalyst.pl.  

5. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlega-

jących konsolidacji 

W całym IV kwartale 2014 r. struktura grupy kapitałowej Emitenta była zgodna ze Schema-

tem 1. 

Schemat 1. Struktura grupy kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2014 r. 

 

 

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Leonidas Capital S.A. 

zostało sporządzone przez podmiot dominujący, tj. Leonidas Capital S.A., zgodnie 

z przepisami ustawy o rachunkowości. Konsolidacją metodą pełną, według art. 60 tej usta-
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wy, objęte zostały sprawozdania jednostkowe wszystkich spółek przedstawionych na Sche-

macie 1. 

Ponadto, kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w części dotyczącej 

okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (oraz okresu porównawczego) uwzględnia 

dane finansowe Ex-Debt Partners spółki akcyjnej i Uni Call Service spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością – od 1 stycznia 2014 r. do dnia ustania kontroli nad tymi podmiotami, czyli 

do 29 września 2014 r. (konsolidacja metodą pełną według art. 60 ustawy o rachunkowości).5 

W sprawozdaniu skonsolidowanym uwzględnione zostały (przy zastosowaniu metody 

praw własności zgodnie z art. 63 ustawy o rachunkowości) także dane spółek stowarzyszo-

nych, tj.: 

 Mikrokasa S.A., w której Emitent posiada 22,00%-owy udział w kapitale zakładowym 

oraz 15,42%-owy udział w głosach na walnym zgromadzeniu, 

 Tap2C Sp. z o.o., w której Emitent posiada 34,00%-owy udział w kapitale zakłado-

wym oraz w głosach na zgromadzeniu wspólników, 

 Tap2C Polska Sp. z o.o. jako spółka w 100% zależna od Tap2C Sp. z o.o., 

 T-Bull Spółka z o.o., w której Emitent posiada 22,22%-owy udział w kapitale zakła-

dowym oraz w głosach na zgromadzeniu wspólników. 

Tabele 4-11 zawierają informacje na temat spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej 

Leonidas Capital S.A. oraz spółek stowarzyszonych według stanu na ostatni dzień objęty 

niniejszym raportem oraz na dzień jego publikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 W dniu 29.09.2014 r. Emitent dokonał zbycia wszystkich posiadanych przez siebie akcji spółki Ex-

Debt Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które stanowiły 73,98% udziału w kapitale zakładowym 

oraz w ogólnej liczbie głosów. Ex-Debt Partners S.A. był jedynym udziałowcem Uni Call Service sp. 

z o.o. 
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Tabela 4. Dane dotyczące Emitenta 

Firma:  Leonidas Capital Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Wrocław 

Adres:  
pl. Strzelecki 25 

50-224 Wrocław 

Telefon:  +48 (71) 327 28 28 

E-mail:  biuro@leonidascapital.pl  

Strona internetowa:  www.leonidascapital.pl  

NIP:  8971742783 

REGON:  020441378 

Przedmiot działalności 

Leonidas Capital S.A. prowadzi działalność w zakresie inwestycji kapi-

tałowych w podmioty na każdym etapie rozwoju oraz reprezentujące 

różne sektory. Obecnie Emitent skupia się na następujących branżach: 

nowe technologie, farmaceutyka, sport, aktywność fizyczna, zdrowie. 

Drugą gałęzią aktywności Spółki jest doradztwo związane z szeroko 

pojętym rynkiem kapitałowym. 

Jednocześnie Leonidas Capital S.A. jest spółką dominującą holdingu 

firm, których działalność koncentruje się na świadczeniu usług związa-

nych z szeroko pojętym zarządzaniem strategicznym i organizacyjnym 

oraz planowaniem. 

Kapitał zakładowy: 388.978,84 zł opłacony w całości 

Liczba akcji: 

19.448.942 akcji o wartości nominalnej 0,02 zł każda, w tym:  

  5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

  875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

  250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

  5.088.110 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

  6.235.832 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

  2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F 

Numer KRS wraz z organem 

prowadzącym rejestr: 

0000347674 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 

VI Wydział Gospodarczy KRS 

Zarząd Robert Kostera – Prezes Zarządu 

Tabela 5. Podstawowe dane spółki zależnej T&T Consulting Sp. z o.o. 

Firma T&T Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Wrocław 

Przedmiot działalności 

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania oraz wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy – 

T&T Consulting Sp. z o.o. jest wpisana na prowadzone przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. listy Autoryzowanych 

Doradców NewConnect i Catalyst 

Udział Emitenta  100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów 

 

 

mailto:biuro@leonidascapital.pl
http://www.leonidascapital.pl/
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Tabela 6. Podstawowe dane spółki zależnej Unitax Service Sp. z o.o. 

Firma Unitax Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Wrocław 

Przedmiot działalności Usługi rachunkowe i kadrowe 

Udział Emitenta  100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów 

Tabela 7. Podstawowe dane spółki zależnej Leo Venture Sp. z o.o. 

Firma Leo Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Wrocław 

Przedmiot działalności 

Inwestycje kapitałowe w spółki o dużym potencjale wzrostu 

(z branż zarówno tradycyjnych, jak i szeroko pojętych nowych 

technologii) 

Udział Emitenta  100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów 

Tabela 8. Podstawowe dane spółki zależnej Leo Venture Sp. z o.o. New Technology S.K.A. 

Firma 
Leo Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością New Techno-

logy spółka komandytowo-akcyjna 

Forma prawna Spółka komandytowo-akcyjna 

Siedziba Wrocław 

Przedmiot działalności Inwestycje kapitałowe w projekty z branży nowych technologii 

Udział Emitenta  

100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów 

(99,998% pośrednio poprzez Leo Venture Sp. z o.o. i 0,002% bezpośred-

nio) 

Tabela 9. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej Mikrokasa S.A. 

Firma Mikrokasa Spółka Akcyjna 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Siedziba Gdynia 

Przedmiot działalności Udzielanie pożyczek gotówkowych na terenie całego kraju 

Udział Emitenta  
22,00% w kapitale zakładowym oraz 15,42% w głosach na walnym 

zgromadzeniu 

Tabela 10. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej Tap2C Sp. z o.o. 

Firma Tap2C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Szczecin 

Przedmiot działalności 
Właściciel marki Tap2C – innowacyjnej technologii na urządzenia mo-

bilne pozwalającej łączyć formy drukowane z treściami interaktywnym 

Udział Emitenta  
34,00% w kapitale zakładowym oraz w głosach na zgromadzeniu 

wspólników 

Informacje dodatkowe 
Tap2C Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Tap2C Polska Sp. z o.o. – 

spółki zajmującej się dystrybucją technologii Tap2C 
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Tabela 11. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej T-Bull Sp. z o.o. 

Firma T-Bull Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Wrocław 

Przedmiot działalności 
Tworzenie aplikacji oraz gier na systemy mobilne: iOS, Android, Win-

dows Phone, BlackBerry (dostępne również w sklepie amazon.com) 

Udział Emitenta  
22,22% w kapitale zakładowym oraz w głosach na zgromadzeniu 

wspólników 

6. Struktura akcjonariatu Emitenta 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta akcjonariuszami Spółki na dzień sporządze-

nia niniejszego dokumentu są osoby i podmioty wskazane na Wykresie 2. Całkowita ilość 

akcji oraz głosów w Spółce wynosi 19 448 942. 

Wykres 2. Struktura akcjonariatu Emitenta według stanu na dzień 16 lutego 2015 r. (ilość akcji oraz 

głosów, a także udział w kapitale zakładowym oraz w głosach ogółem) 

 

7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez grupę kapitało-

wą Emitenta 

Na dzień 31.12.2014 r. Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 1 osobę. Dodatko-

wo współpraca na podstawie umów zlecenia dotyczyła 5 osób. 

Na dzień 31.12.2014 r. grupa kapitałowa Emitenta zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 

10 osób. Dodatkowo współpraca na podstawie umów zlecenia dotyczyła 10 osób. 
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