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I. LIST PREZESA ZARZĄDU SUMMA LINGUAE S.A. DO AKCJONARIUSZY, 

INWESTORÓW, PRACOWNIKÓW ORAZ PARTNERÓW BIZNESOWYCH 

 

Szanowni Państwo! 

Z prawdziwą przyjemnością oddaję do Państwa dyspozycji pierwszy raport roczny Summa Linguae S.A. po 

złożeniu wniosku o wprowadzenie akcji Summa Linguae S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu.  

Miniony rok był dla nas przełomowym i dynamicznym okresem, który będzie miał znaczący wpływ na dalszy 

rozwój naszej Spółki. Był to pierwszy, pełny rok obrotowy po przejęciu biura tłumaczeń Contact Language 

Services P. Stróżyk P. Siwiec sp. j. z siedzibą w Warszawie. W styczniu 2014 r. dokonaliśmy przejęcia 

aktywów biura International Translators Group Paweł Hankiewicz Łukasz Polit s.c. z siedzibą w Józefosławiu. 

Konsekwentnie realizując strategię rozwoju na przełomie III i IV kwartału 2014 r. podpisaliśmy szereg 

umów, które służyły przejęciu spółek z grupy Transmart, należącej do nich platformy Texteo.pl (tłumaczenia 

online) i uzyskaniu dostępu, do oprogramowania optymalizującego proces tłumaczenia pisemnego 

Transmart.System.  

W październiku 2014 r. przeprowadziliśmy prywatną emisję akcji serii D oraz byliśmy w trakcie 

przyjmowania zapisów na 2,5-letnie obligacje serii B, również w ofercie prywatnej, które ostatecznie zostały 

przydzielone w styczniu 2015 r. Pozyskane w ten sposób środki pozwalają nam sfinansować dalsze 

akwizycje. Jednocześnie w IV kwartale 2014 r. podjęliśmy pierwsze kroki w celu wprowadzenia do obrotu na 

rynku NewConnect akcji Spółki serii B, C i D. Naszą intencją jest również wprowadzenie obligacji serii B na 

platformę obrotu dla obligacji korporacyjnych Catalyst. 

W 2014 r. osiągnęliśmy 5.011,3 tys. PLN przychodu i 543,7 tys. PLN wyniku operacyjnego powiększonego o 

amortyzację (EBITDA). Efekty realizowanej strategii rozwoju, mające odzwierciedlenie w Istotnym wzroście 

przychodów (+55,1 % r/r) i EBITDA (+271,2% r/r), pozwalają nam z optymizmem patrzeć na pełen wyzwań 

2015 r.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem rocznym Summa Linguae S.A. 

Z wyrazami szacunku, 

  

Krzysztof Zdanowski 

Prezes Zarządu Summa Linguae S.A. 
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II. WPROWADZENIE 

 

Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) jest wiodącą firmą z branży usług 

tłumaczeniowych w Polsce.  Emitent realizuje usługi tłumaczeniowe dla niemal wszystkich branż w 70 językach  

i wszystkich formach tłumaczenia. Osiągnięta pozycja rynkowa czyni Emitenta liderem na krajowym rynku 

przetargów publicznych i jedną z wiodących firm tłumaczeniowych w Polsce, wśród podmiotów z polskim 

kapitałem. Spółka ma również za sobą pierwsze sukcesy w przetargach zagranicznych (m.in. dla instytucji 

należących do struktur Unii Europejskiej). 

Usługi oferowane przez Summa Linguae S.A. kierowane są do szerokiego grona odbiorców: 

a. instytucji publicznych,  

b. firm z sektora MŚP, korporacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji, 

c. osób fizycznych. 

Zakres usług tłumaczeniowych świadczonych przez Emitenta obejmuje między innymi: 

a. tłumaczenia pisemne i ustne, 

b. tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, 

c. weryfikację, redakcję i korektę tekstów, 

d. organizację tłumaczeń symultanicznych ze sprzętem, 

e. organizację konferencji, 

f. tłumaczenia towarzyszące, w tym wyjazdowe. 

Okres działalności Spółki i jej poprzedników prawnych przyniósł ponad 2 mln przetłumaczonych stron i 100 tys. 

godzin tłumaczeń w ramach kilkudziesięciu tysięcy projektów dla 1,4 tys. klientów korporacyjnych i blisko 100 

różnych instytucji publicznych. 

Strategia Spółki zakłada dynamiczny rozwój m.in. poprzez akwizycje i konsolidację krajowego rynku usług 

tłumaczeniowych. W listopadzie 2011 r. do Spółki przyłączono biura Busy B Translations Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie i Spectraling Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. We wrześniu 2013 r. doszło do operacyjnego przejęcia 

biura Contact Language Services P. Stróżyk, P. Siwiec Sp. J. z siedzibą w Warszawie (formalne połączenie 

nastąpiło w styczniu 2014 r.). W styczniu 2014 r. Spółka przejęła istotne aktywa biura tłumaczeń International 

Translators Group s.c. z siedzibą w Józefosławiu. Z kolei w sierpniu 2014 r. doszło do operacyjnego przejęcia 

biura tłumaczeń Transmart Business Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  sp. k. z siedzibą w 
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Piekarach wraz z platformą tłumaczeń online Texteo.pl. Z transakcją związane było także uzyskanie dostępu do 

innowacyjnej platformy wspierającej proces tłumaczenia Transmart.System. 

Celem Spółki jest osiągnięcie pozycji lidera rynkowego wśród podmiotów z polskim kapitałem. 

III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 
 

Nazwa Summa Linguae Spółka Akcyjna 

Siedziba 
ul. Lublańska 34,  

31-476 Kraków 

Władze Spółki 

Zarząd w składzie:  

Krzysztof Zdanowski – Prezes Zarządu  

Joanna Lichońska – Członek Zarządu 

Data utworzenia Spółki 26 października 2011 roku 

Krajowy Rejestr Sądowy 
Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400208 

NIP 945-216-57-21 

REGON 122435108 

Podstawowy przedmiot działalności 74 30.Z (PKD 2007): Działalność związana z tłumaczeniami 

Kapitał zakładowy 228 463,00 PLN 

Telefon 
Tel. +48 12 293 93 80 

Tel. +48 22 868 57 71 868 57 71 

FAX Fax. +48 12 293 93 89 

E-mail biuro@summalinguae.pl 

Internet www.summalinguae.pl 

 

 

 

 

mailto:biuro@summalinguae.pl
http://www.summalinguae.pl/
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IV. WYBRANE DANE FINANSOWE 

Bilans 
2014 2013 

 
2014 2013 

dane w tys. PLN 
 

dane w tys. EUR* 

AKTYWA   
 

    

A. AKTYWA TRWAŁE 5 020,9  17,8  
 

1 178,0  4,3  

I. Wartości niematerialne i prawne 2 576,5  4,4  
 

604,5  1,1  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 31,3  8,4  
 

7,3  2,0  

III. Należności długoterminowe 0,0  0,0  
 

0,0  0,0  

IV. Inwestycje długoterminowe 2 413,1  5,0  
 

566,1  1,2  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0  0,0  
 

0,0  0,0  

B. AKTYWA OBROTOWE 627,2  1 678,3  
 

147,2  404,7  

I. Zapasy 0,0  0,0  
 

0,0  0,0  

II. Należności krótkoterminowe 613,7  1 509,9  
 

144,0  364,1  

III. Inwestycje krótkoterminowe 8,6  160,6  
 

2,0  38,7  

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4,9  7,8  
 

1,2  1,9  

AKTYWA OGÓŁEM 5 648,1  1 696,1  
 

1 325,1  409,0  

      
PASYWA   

 
    

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 428,5  291,7  
 

569,8  70,3  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 228,5  200,0  
 

53,6  48,2  

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 016,2  68,0  
 

473,0  16,4  

VIII. Zysk (strata) netto 183,8  23,7  
 

43,1  5,7  

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 219,6  1 404,5  
 

755,4  338,7  

I. Rezerwy na zobowiązania 0,0  4,5  
 

0,0  1,1  

II. Zobowiązania długoterminowe 801,9  1 000,0  
 

188,1  241,1  

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 417,8  400,0  
 

567,2  96,4  

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,0  0,0  
 

0,0  0,0  

PASYWA OGÓŁEM 5 648,1  1 696,1  
 

1 325,1  409,0  

      

Rachunek zysków i strat 
2014 2013 

 
2014 2013 

dane w tys. PLN 
 

dane w tys. EUR* 

A. Przychody netto i zrównane z nimi 5 011,3  3 231,1  
 

1 196,2  767,3  

B. Koszty działalności operacyjnej 4 558,8  3 058,7  
 

1 088,2  726,3  

C. Zysk (strata) ze sprzedaży 452,5  172,5  
 

108,0  41,0  

D. Pozostałe przychody operacyjne 27,0  76,7  
 

6,4  18,2  

E. Pozostałe koszty operacyjne 75,0  110,4  
 

17,9  26,2  

F. EBITDA 543,7  146,5  
 

129,8  34,8  

G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 404,4  138,8  
 

96,5  33,0  

H. Przychody finansowe 0,9  3,9  
 

0,2  0,9  

I. Koszty finansowe 132,8  86,9  
 

31,7  20,6  

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 272,6  55,8  
 

65,1  13,2  

K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 
   

0,0  0,0  

L. Zysk (strata) brutto 272,6  55,8  
 

65,1  13,2  

M. Podatek dochodowy 88,8  32,1  
 

21,2  7,6  

N. Zysk (strata) netto 183,8  23,7  
 

43,9  5,6  
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Rachunek przepływów pieniężnych 
2014 2013 

 
2014 2013 

dane w tys. PLN 
 

dane w tys. EUR* 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
 

    

I. Zysk (strata) netto 183,8  23,7  
 

43,9  5,6  

II. Korekty razem -163,7  -992,1  
 

-39,1  -235,6  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 20,1  -968,5  
 

4,8  -230,0  

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
 

    

I. Wpływy 0,0  0,0  
 

0,0  0,0  

II. Wydatki 954,8  16,0  
 

227,9  3,8  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -954,8  -16,0  
 

-227,9  -3,8  

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
 

    

I. Wpływy 910,3  1 211,6  
 

217,3  287,7  

II. Wydatki 127,7  279,7  
 

30,5  66,4  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 782,6  931,9  
 

186,8  221,3  

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) -152,0  -52,6  
 

-36,3  -12,5  

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -152,0  -52,6  
 

-36,3  -12,5  

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 160,6  213,2  
 

38,3  50,6  

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 8,6  160,6  
 

2,1  38,1  

 
      

* Powyższe wybrane dane finansowe z bilansu za lata 2013 i 2014 zostały przeliczone na Euro według 

średniego kursu ogłoszonego przez NBP, odpowiednio na dzień: 31.12.2013 r. (kurs 4,1472) i 31.12.2014 r. 

(kurs 4,2623). Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 

zostały przeliczone na Euro według kursów średnich, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów 

ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, odpowiednio 

w okresie: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. (kurs 4,2110) i 01.01.2014  r. - 31.12.2014 r. (kurs 4,1893). 
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V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 
 

Zarząd Summa Linguae S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i 

dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Summa Linguae S.A. 

oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w 

tym opis podstawowych zagrożeń i czynników ryzyka. 

 

 

 

 

     

       Krzysztof Zdanowski                                Joanna Lichońska 

           Prezes Zarządu                 Członek Zarządu 

 

 

Kraków, 9 marca 2015 roku 

 

VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

Zarząd Summa Linguae S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

AUDIT TAX CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, wpisany na listę podmiotów uprawnionych 

prowadzoną przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym 3816, który dokonał badania sprawozdania 

finansowego Spółki za 2014 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa - podmiot ten oraz biegli 

rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej  

i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

 

     

       Krzysztof Zdanowski                                Joanna Lichońska 

           Prezes Zarządu                 Członek Zarządu 

 

 

Kraków, 9 marca 2015 roku 
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VII. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EMITENTA ZA ROK 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SUMMA LINGUAE S.A. 

Sprawozdanie Zarządu za 2014 r.  
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I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 

 

1. DANE TELEADRESOWE 

Nazwa (firma): Summa Linguae Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres: ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków 

Telefon: +48 12 293 93 80, +48 22 868 57 71 

Fax: +48 12 293 93 89 

Adres poczty elektronicznej: biuro@summalinguae.pl 

Strona internetowa: www.summalinguae.pl 

REGON: 122435108 

NIP: 945-216-57-21 

KRS: 0000400208 

 

2. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 

Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 października 

2011 r. 

 

3. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych. 

PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami. 

 

 

 

http://www.summalinguae.pl/
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4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 228.463,00 zł i dzielił się na: 

 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 153.020 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

 131.610 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

5. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA 

Na dzień 31.12.2014 roku struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco: 

 Krzysztof Zdanowski  - 12,26 % akcji i 12,79 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

 Amidio Services Ltd. (pośrednio Krzysztof Zdanowski) – 29,15 % akcji i 28,19 % głosów na Walnym 

Zgromadzeniu; 

 Potemma Ltd. (pośrednio Michał Butscher) - 40,88% akcji i 46,52% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu; 

 Pozostali - 17,71% akcji, 12,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

6. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Podmiotami zależnymi względem Spółki są: 

Summa Linguae Outsourcing sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

Summa Linguae Outsourcing sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowana jest w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480359 („SLO”). Stosunek dominacji 

Spółki względem SLO istnieje od dnia 8 października 2013 r. 

Od dnia 8 października 2013 r. Spółka jest wspólnikiem SLO i posiada 99 udziałów SLO o łącznej wartości  

4.950 zł. Udział Spółki w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników SLO wynosi 99%. Pozostały 

1 udział SLO o wartości 50 zł i dający prawo do wykonywania 1% głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

posiada Członek Zarządu Spółki – Joanna Lichońska. 

Przedmiotem działalności SLO jest komplementarna względem Spółki działalność związana  

z tłumaczeniami, polegająca na świadczeniu usług tłumaczeniowych jako podwykonawca Spółki, co pozwala 

na większą elastyczność cen i tym samym na optymalizację kosztów Spółki. W ramach współpracy do zadań 

Spółki należy: pozyskiwanie klientów, dokonywanie analiz oraz udzielanie wsparcia merytorycznego. Do 
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zadań SLO należy natomiast: realizacja usług tłumaczeniowych, zapewnienie dyspozycyjności w zakresie 

realizacji usług tłumaczeniowych, dostarczenie wykonanych prac, przestrzeganie systemu zarządzania 

jakością wdrożonego przez Spółki, przeniesienie praw autorskich, zachowanie poufności, przestrzeganie 

zakazu konkurencji. SLO stanowi również zaplecze organizacyjne, pozwalające Spółce na świadczenie 

swoich usług. 

Spółka nie dokonuje konsolidacji ze wskazanym podmiotem, uznając dane finansowe jednostki  

za nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy o Rachunkowości. 

 

Transmart Business Services sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 

Transmart Business Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowana jest w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000330234. Stosunek dominacji względem 

Transmart Business istnieje od dnia 21 października 2014 r. 

Spółka jest jedynym wspólnikiem Transmart Business Services Sp. z o.o. i posiada 140 udziałów o łącznej 

wartości 7.000 zł. Udział Spółki w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Transmart Business 

wynosi 100%. 

Transmart Business Services Sp. z o.o. nie prowadzi obecnie żadnej istotnej działalności. W 2015 roku 

Zarząd Spółki planuje zmiany w grupie kapitałowej, których celem będzie uproszczenie struktury 

i skoncentrowanie zaplecza organizacyjnego względem Spółki w jednym podmiocie. 

Spółka nie dokonuje konsolidacji ze wskazanym podmiotem, uznając dane finansowe jednostki  

za nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy o Rachunkowości. 

 

Transmart Business Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Piekarach 

Transmart Business Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Piekarach 

zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000450377. Stosunek dominacji względem Transmart Business Services Sp. z o.o. Sp. k. istnieje od dnia  

9 września 2014 r. 

Od dnia 9 września 2014 r. Spółka jest komandytariuszem wskazanego podmiotu, a od dnia 21 października 

2014 r. jedynym wspólnikiem Transmart Business Sp. z o.o., będącej komplementariuszem Transmart 

Business Services Sp. z o.o. Sp.k. 
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Spółka nie dokonuje konsolidacji ze wskazanym podmiotem, uznając dane finansowe jednostki  

za nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy o Rachunkowości. 

 

Schemat obrazujący strukturę Grupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ORGANY SPÓŁKI 

Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. 

Zarząd - skład na dzień 31.12.2014 roku: 

 Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu, 

 Joanna Lichońska - Członek Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza Spółki - skład na dzień 31.12.2014 roku: 

 Michał Butscher - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Krzysztof Antoni Zdanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Agata Kowalska – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Rafał Sonik – Członek Rady Nadzorczej, 

 Robert Majkowski – Członek Rady Nadzorczej. 

 

 

 

Summa Linguae S.A. 

Summa Linguae  
Outsourcing Sp. z o.o. 

Transmart Business Services  
Sp. z o.o. 

Transmart Business Services  
Sp. z o.o. Sp. K. 

99% 

100% 

komplementariusz 

komandytariusz 
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8. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i zostało 

sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się 

przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza, ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie 

zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania działalności przez Spółkę. 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych 

jest sporządzony metodą pośrednią. Spółka sporządza zmiany w kapitale własnym. Walutą sprawozdawczą 

jest polski złoty. 

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody 

oraz związane z tymi przychodami kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów  

i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą  

o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. 

II. INFORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ 

 

1. OPIS ZDARZEŃ O ISTOTNYM WPŁYWIE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 

Rok 2014 był pierwszym, pełnym rokiem obrotowym w którym uwzględniony został całoroczny efekt 

finansowy przejęcia biura Contact Language Services P. Stróżyk, P. Siwiec s.j. z siedzibą w Warszawie 

(„CLS”). Jednocześnie w dniu 31 stycznia 2014 r. dokonano wpisania połączenia Spółki oraz CLS do 

właściwego rejestru sądowego.  

W styczniu 2014 roku Spółka nabyła istotne aktywa biura tłumaczeń International Translators Group  

P. Hankiewicz, Ł. Polit s.c. z siedzibą w Józefosławiu. W skład przejętych aktywów wchodziły m.in.: prawa  

i obowiązki wynikające z umów z klientami ITG. Biuro to specjalizowało się w obsłudze tłumaczeniowej 

podmiotów biznesowych. 

Na przełomie III i IV kwartału 2014 r. Spółka podpisała szereg umów, które służyły przejęciu 

podkrakowskiego biura Transmart, należącej do niego platformy Texteo.pl (tłumaczenia online) i uzyskaniu 

dostępu, w formie wyłącznej sublicencji, do oprogramowania optymalizującego proces tłumaczenia 

pisemnego Transmart.System. Do operacyjnego przejęcia biura (przez co rozumie się przejęcie 

infrastruktury oraz bieżącej działalności) doszło już w sierpniu 2014 r. na podstawie zawartej przez strony 

Umowy Inwestycyjnej. Cena została ustalona w oparciu o mnożnik wyniku operacyjnego powiększonego  
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o amortyzację (EBITDA) przejmowanego podmiotu. Wysokość mnożnika nie odbiega od przyjętych rynkowo 

w tej branży poziomów. Celem zabezpieczenia ciągłości osiągania przychodów wynikających z przejęcia 

zdecydowano o rozłożeniu płatności części ceny w czasie. 

W dniu 17 października 2014 r. Spółka zakończyła subskrypcję prywatną akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

Akcje serii D zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 17 listopada 2014 r. Akcje 

obejmowane były po cenie 4,90 zł. W wyniku przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała kapitał w kwocie 

644.889,00 PLN. Koszty związane z emisją akcji serii D zmniejszyły kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki 

pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.  

Zgodnie z intencją Spółki akcje serii D wraz z akcjami serii B i C zostać mają wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu GPW. W tym celu Spółka podjęła w IV kwartale 2014 r. działania 

zwieńczone złożeniem w dniu 31 grudnia 2014 r. wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych  

w postaci 1.284.630 akcji serii B, C i D do obrotu na rynku NewConnect. Łączna wartość nominalna 

wszystkich akcji wprowadzanych od obrotu wynosi 128.463 PLN i stanowić będzie 56,2% kapitału 

zakładowego Spółki. 

Jednocześnie w IV kwartale Spółka, w trybie oferty prywatnej, przyjmowała zapisy na obligacje serii B, 

których termin wykupu nastąpi 11 lipca 2017 roku. Oprocentowanie obligacji serii B wynosi 10% w stosunku 

rocznym. Na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy Spółka zobowiązała się złożyć oświadczenie w formie 

aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego  

z całego majątku Spółki do maksymalnej łącznej kwoty 2.200.000,00 zł w odniesieniu do wszystkich 

obligatariuszy łącznie. Dodatkowo wierzytelności obligatariuszy zabezpieczone zostały w drodze umów 

poręczenia zawartych z: Krzysztofem Zdanowskim, Michałem Butscherem, Amidio Services Ltd. oraz 

Potemma Ltd. Intencją Spółki jest wprowadzenie obligacji serii B na platformę obrotu dla obligacji 

korporacyjnych Catalyst. 

Środki pozyskane z prywatnej emisji akcji serii D oraz prywatnej emisji obligacji serii B posłużą finansowaniu 

strategii rozwoju opartej o wzrost poprzez konsolidację krajowego rynku biur tłumaczeń.  

Spółka w 2014 r. przygotowywała również swoje struktury i budowała relacje mające na celu zwiększenie 

ekspozycji na eksport usług tłumaczeniowych. Obok konsekwentnie realizowanej strategii konsolidacji 

krajowego rynku biur tłumaczeń tak zdefiniowana, dodatkowa ścieżka ekspansji ma szansę stać się jednym 

z głównych filarów rozwoju Spółki.  
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2. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI 

W 2014 r. Spółka zawarła szereg umów, których przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę usług 

tłumaczeń pisemnych i/lub ustnych. Wśród Klientów, z którymi Spółka zawarła w 2014 r. najistotniejsze 

wartościowo umowy, znajdują się: 

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 Polska Organizacja Turystyczna 

 Narodowy Instytut Dziedzictwa 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 Ministerstwo Środowiska 

 Gmina Wrocław 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 Główny Urząd Statystyczny 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

 Główny Inspektorat Weterynarii 

 Urząd ds. Cudzoziemców 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

 PKP CARGO S.A.  

 Scania Power Polska Sp. z o.o. 

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

W II i III kwartale 2014 r. Spółka opracowywała nową strategię marketingowo-komunikacyjną. W efekcie 

przyjętych ustaleń w IV kwartale 2014 r. podjęto decyzję m.in. o ujednoliceniu przekazu marketingowego 

dotyczącego wewnętrznych struktur. W efekcie zdecydowano o rezygnacji z pozycjonowania marki każdego 

biura z osobna, przyjmując markę Summa Linguae dla wszystkich biur i oddziałów, które znalazły się  

w strukturach Spółki w wyniku podjętych działań konsolidacyjnych. Odświeżono również identyfikację 

wizualną całej Spółki, przyjęto nowy claim i koncepcję utrzymywania stron internetowych. Zdecydowano 

ponadto o rozpoczęciu kampanii content marketingowej. Już w III kwartale 2014 r. na łamach mediów 
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branżowych zaczęły pojawiać się artykuły eksperckie, w których Spółka przybliża czytelnikom idee 

funkcjonowania branży, procesów tłumaczeniowych i stosowanych innowacji. Kampania content 

marketingowa będzie wspierana także przez działania media relations oraz obecność w mediach 

społecznościowych i prowadzenie korporacyjnego bloga W IV kwartale 2014 r. przygotowano również nową 

stronę internetową Spółki. Na nowej stronie można znaleźć informacje nie tylko nt. oferty i działalności 

Spółki, ale także opis historii wszystkich skonsolidowanych podmiotów, działania jakie Spółka podejmuje 

poza swoją podstawową działalnością (m.in. CSR) oraz możliwość złożenia zapytania ofertowego online.  

 

3. ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBROTOWEGO 2014 

Spółka w dniu 5 stycznia 2015 r. powzięła informację, iż z dniem 2 stycznia 2015 r. Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji („EBI”).  

W związku z powyższym z dniem 5 stycznia 2015 r. Spółka rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących  

i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.  

W dniu 9 stycznia 2015 r. Spółka zakończyła prywatną subskrypcję obligacji na okaziciela serii B. W wyniku 

przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.448 obligacji, które obejmowane były po cenie emisyjnej 

równej wartości nominalnej obligacji wynoszącej 1.000 zł każda. Wartość emisji wyniosła 1.448.000,00 zł. 

Obligacje przydzielono 6 podmiotom. Łączne koszty emisji obligacji serii B wyniosły 88.650,00 zł i będą 

rozliczane w czasie do momentu spłaty obligacji.  

W celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji przez Spółkę obligacji serii B, Spółka złożyła 

oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu 

cywilnego z całego majątku Spółki do maksymalnej łącznej kwoty 2.200.000,00 złotych w odniesieniu do 

wszystkich obligatariuszy łącznie. Celem zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy Spółka zawarła również 

cztery umowy poręczenia na mocy, których Krzysztof Zdanowski, Michał Butscher, Amidio Services Limited 

oraz Potemma Limited zobowiązali się spełnić świadczenia pieniężne wynikające z obligacji serii B, na 

wypadek gdyby Spółka nie wykonała ich w całości lub części. Maksymalna suma zobowiązania każdego  

z poręczycieli wynosi 724.000 zł.  

Na podstawie Uchwały nr 64/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”)  

z dnia 27 stycznia 2015 r., Zarząd KDPW postanowił 

 przyznać Spółce status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent; 

 zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

153.020 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 131.610 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki  

o wartości nominalnej 0,10 każda („Akcje”) oraz oznaczyć je kodem PLSMLNG00010, pod 

warunkiem wprowadzania Akcji do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem,  
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iż zarejestrowanie Akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów 

potwierdzających wprowadzenie Akcji do alternatywnego systemu obrotu. 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 24 lutego 2015 r. Spółka zawarła wskazane niżej istotne umowy, których 

przedmiotem jest świadczenie usług tłumaczeniowych: 

 Umowa ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Maksymalne wynagrodzenie 

z tytułu realizacji umowy wynosi 88.685,25 zł brutto. Umowę zawarto dn. 7 stycznia 2015 r. 

 Umowa z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji 

umowy wynosi 1.375.000 zł brutto. Umowę zawarto dn. 7 stycznia 2015 r. 

 Umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu 

realizacji umowy wynosi 102.090 zł brutto. Umowę zawarto dn. 7 stycznia 2015 r. 

 Umowa z Miastem Poznań. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 

221.400,00 zł brutto. Umowę zawarto dn. 8 stycznia 2015 r. 

 Umowa z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji 

umowy wynosi 68.686,49 zł brutto. Umowę zawarto w dn. 9 stycznia 2015 r. 

 Umowa z PGNiG TERMIKA S.A. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 

91.850 zł + VAT. Umowę zawarto w dn. 12 lutego 2015 r.  

W dniu 03.02.2015 r. Spółka powzięła informację o pozytywnym wyniku audytu recertyfikującego System 

Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009. Spółka posiada certyfikat PN-EN 

ISO 9001:2009 od roku 2013 w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych i specjalistycznych oraz obsługi 

konferencji w zakresie tłumaczeniowym. Zgodnie z wymaganiami normy podmioty certyfikowane 

zobowiązane są do poddania się okresowym audytom mającym na celu kontrolę przestrzegania procedur 

jakościowych. Audyt przeprowadziła jednostka certyfikujące Noble Cert Sp. z o.o. z Krakowa. PN-EN ISO 

9001:2009 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania 

jakością firmy w zakresie produkcji lub świadczonych usług. Określa zasady systematycznej kontroli nad 

poszczególnymi czynnościami i procesami każdej organizacji poprzez przestrzeganie procesów 

nadzorujących dokumentację, zarządzanie zasobami oraz dokonywanie systematycznych pomiarów 

zadowolenia klienta i jakości świadczonych usług. Posiadanie certyfikatu zgodności jest dla Spółki 

szczególnie ważne, gdyż wiele postępowań przetargowych, których Spółka jest uczestnikiem, za warunek 

konieczny stawia posiadanie ww. certyfikatu. 
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4. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI 

Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera rynku wśród podmiotów  

z polskim kapitałem. Cel strategiczny Spółka zamierza uzyskać w drodze rozwoju organicznego i akwizycji 

podmiotów świadczących usługi tłumaczeniowe na rynku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka jest na zaawansowanym etapie rozmów z jednym  

z wiodących biur tłumaczeń na polskim rynku. Wstępnie wynegocjowane zostały już parametry potencjalnej 

transakcji. Celem akwizycji jest dynamiczne zwiększenie skali działalności Spółki, a w okresie 

potransakcyjnym planowana jest maksymalna optymalizacja kosztów stałych, dzięki czemu osiągnięty 

zostanie istotny wzrost marży. 

Zarząd Spółki posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, sporządzaniu dokumentacji, stosowaniu 

mechanizmów rozliczających i optymalizujących transakcje konsolidacyjne w zróżnicowanych modelach 

procesu (fuzja, nabycie udziałów, przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstw). Model akwizycji zakłada 

zwykle rozliczenie z właścicielem przejmowanej firmy w transzach, przy czym końcowa cena przejęcia jest 

uzależniona od utrzymania przychodów nabywanej firmy (mechanizm earn-out). Jest to model sprawdzony 

w dotychczasowych akwizycjach. 

Spółka ponadto zamierza w dalszym ciągu rozwijać organicznie swoją działalność, poprzez m.in. 

następujące działania: 

 eksport usług: nawiązanie aliansów strategicznych lub podwykonawstwo na rzecz biur tłumaczeń  

z innych krajów, 

 eksport usług: zintensyfikowany udział w przetargach organizowanych przez instytucje UE, 

 kompleksowe podwykonawstwo na rzecz grupy mniejszych biur tłumaczeń. 

 

5. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

Spółka w sierpniu 2014 r. uzyskała w formie wyłącznej sublicencji dostęp do innowacyjnego narzędzia 

wspierającego pracę tłumaczy Transmart.System. W III i IV kwartale 2014 r. Spółka stopniowo wdrażała 

narzędzie u kolejnych tłumaczy. Adaptacja oprogramowania w strukturach tłumaczeniowych Spółki 

wymaga czasu i będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.   

Transmart.System to narzędzie znacznie przyśpieszające pracę tłumaczy, do nawet 5 stron na godzinę 

(wobec uzyskiwanych innymi technologiami 1,5-2,0 stron na godzinę) oraz zapewniające stałą spójność 

terminologiczną w ramach tłumaczonego dokumentu.  W efekcie koszt tłumaczenia staje się znacznie 

niższy, co bezpośrednio przekłada się na poprawę realizowanych marż na tłumaczeniach pisemnych. 
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6. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Spółka wygenerowała 5.011,3 tys. PLN przychodów,  

co oznacza wzrost o 55,1% r/r. Tak istotny wzrost przychodów jest przede wszystkim efektem 

konsekwentnej realizacji strategii rozwoju poprzez konsolidację krajowego rynku usług tłumaczeniowych. 

W 2014 r. Spółka uzyskała wynik na poziomie EBITDA (wynik z działalności operacyjnej powiększony  

o amortyzację) w kwocie 543,7 tys. PLN, co oznacza wzrost o 271,2% r/r. Wynik netto Spółki ukształtował 

się w 2014 r. na poziomie 183,8 tys. PLN (wzrost o 675,7% r/r).  

Marża bezpośrednia, wyznaczana jako stosunek wyniku po bezpośrednich kosztach tłumaczeń  

(gł. wynagrodzeniach tłumaczy) do przychodów ze sprzedaży wyniosła w 2014 r. 44,1%, wobec 41,4%  

w 2013 r. (+2,7 pp.). Marża EBITDA, wyznaczona jako stosunek wyniku EBITDA do przychodów, wyniosła  

w analizowanym okresie 10,8%, wobec 4,5% w 2013 r. (wzrost o 6,3 pp.).  

Wzrost poziomu wyników i marż to efekt dokonanych przejęć i usprawnienia procesu tłumaczeń poprzez 

zastosowanie innowacyjnych narzędzi wspierających pracę tłumaczy. 

Rok 2014 r. obciążony był kosztami jednorazowymi związanymi z realizowanymi przejęciami  

i gromadzeniem kapitału na ich realizację. Akwizycje prowadzą do występowania dodatkowych, 

jednorazowych kosztów takich jak usługi doradztwa prawnego, usługi doradztwa podatkowego, usługi 

doradztwa finansowego, usługi notarialne czy różnego rodzaju podatki i opłaty. Po akwizycji często 

konieczne są do poniesienia także jednorazowe koszty związane z dostosowaniem przejętych firm do 

struktur Spółki (m.in. usługi IT, usługi księgowe, inne). Łączna wartość wyżej scharakteryzowanych, 

jednorazowych wydatków, poniesionych w związku z konsolidacją rynku usług tłumaczeniowych, wyniosła 

w 2014 r. 199,8 tys. PLN. 
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Tabela 1. Wskaźniki finansowe Spółki. 

NAZWA WSKAŹNIKA FORMUŁA WSKAŹNIKA 2014 2013 

Rentowność na sprzedaży 
Wynik na sprzedaży / przychody 

netto ze sprzedaży 
9,0% 5,3% 

Rentowność EBITDA 
Wynik z działalności operacyjnej 
przed amortyzacją / przychody 

netto ze sprzedaży 
10,8% 4,5% 

Rentowność operacyjna 
Wynik z działalności operacyjnej / 

przychody netto ze sprzedaży 
8,1% 4,3% 

Rentowność netto 
Wynik netto / przychody netto ze 

sprzedaży 
3,7% 0,7% 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 
Wynik netto / średnia wartość 

kapitałów własnych 
13,5% 7,5% 

Rentowność aktywów ogółem (ROA) 
Zysk netto / średnia wartość 

aktywów ogółem 
5,0% 2,0% 

Wskaźnik płynności bieżącej 
Aktywa obrotowe / zobowiązania 

bieżące 
0,3  4,2  

Wskaźnik podwyższonej płynności 

(Aktywa obrotowe - zapasy - 
krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe) / zobowiązania 
bieżące 

0,3  4,2  

Wskaźnik płynności gotówkowej 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty / 

zobowiązania bieżące 
0,0  0,4  

Wskaźnik rotacji zapasów 
Zapasy x 360 / przychody netto ze 

sprzedaży 
0,0  0,0  

Wskaźnik rotacji należności 
Należności krótkoterminowe x 360 

/ przychody ze sprzedaży 
44,1  168,2  

Wskaźnik rotacji zobowiązań 
Krótkoterminowe zobowiązania 

nieoprocentowane x 360 / koszty 
działalności operacyjnej 

91,0  47,1  

Wskaźnik zadłużenia ogólnego Zobowiązania ogółem / aktywa 57,0% 82,8% 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów  
    własnych 

Zobowiązania ogółem / kapitał 
własny 

132,6% 481,5% 

Wskaźnik zadłużenia  
    długoterminowego 

Zobowiązania długoterminowe / 
kapitał własny 

33,0% 342,8% 
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Relatywnie niski poziom wskaźnika płynności bieżącej ma bezpośredni związek m.in. z zaksięgowaniem po 

stronie zobowiązań krótkoterminowych wartości nominalnej obligacji serii A w kwocie 1.000.000,00 zł, 

których spłata przypada na maj 2015 roku. Spółka zamierza w terminie dokonać wykupu obligacji serii A 

posiłkując się środkami pieniężnymi wygenerowanymi z działalności operacyjnej oraz pochodzącymi  

z dostępnej linii kredytowej. Ponadto w pozycji innych zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek 

powiązanych zaksięgowano zobowiązania wobec Colisterus Limited z tytułu nabycia udziałów w spółce 

Transmart Business Services Sp. z o.o. na kwotę 737.800,00 zł. Znacząca część zobowiązania została 

uregulowana po dniu bilansowym, w lutym 2015 r. (500.000,00 zł) m.in. dzięki przeprowadzonej z sukcesem 

emisji obligacji serii B i dotyczyła płatności podstawowej części ceny za przejmowane biuro tłumaczeń 

(kwota „up-front”). Pozostała część, w kwocie 237.800,00 zł, stanowi pierwszą z czterech rat „płatności 

dodatkowej”. Rozłożenie płatności części ceny przejmowanego biura w czasie jest formą zabezpieczenia 

ciągłości osiągania przez Spółkę przychodów wynikających z przejęcia (mechanizm „earn-out”). Termin I raty 

płatności dodatkowej przypada na 4 sierpnia 2015 r., a zobowiązanie uregulowane zostanie posiadanymi 

przez Spółkę środkami pieniężnymi, uzupełniająco dostępnymi środkami z linii kredytowej i środkami 

pochodzącymi z emisji obligacji serii B. 

 

7. KOMENTARZ DO PROGNOZ FINANSOWYCH 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2014 rok. 

 

8. INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH 

Spółka nie nabywała w 2014 roku akcji własnych. 

 

9. POSIADANE ODDZIAŁY 

Spółka nie posiada oddziałów w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U.2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.). 

 

 

 

 

     

       Krzysztof Zdanowski                                Joanna Lichońska 

           Prezes Zarządu                 Członek Zarządu 

 

 

Kraków, 24 lutego 2015 roku 
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VIII. INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH ŁADU KORPORACYJNEGO 
 

W roku 2014 Spółka nie była zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego, o których mowa  

w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Z momentem wprowadzenia akcji 

Spółki na rynek NewConnect Spółka przedstawi oświadczenie, w formie raportu bieżącego, o ewentualnych 

odstępstwach od zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect”. 

 

IX. CZYNNIKI RYZYKA 

 

1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski i koniunkturą w branży usług tłumaczeniowych 

 

Emitent obecnie prowadzi działalność głównie na terenie Polski, będącej głównym rynkiem zbytu 

świadczonych usług, zatem wpływ sytuacji makroekonomicznej kraju na funkcjonowanie Emitenta jest 

istotny. Na osiągane wyniki działalności wpływ ma wiele czynników, w tym m.in. tempo wzrostu 

gospodarczego i poziom inflacji. Wyraźne pogorszenie się koniunktury gospodarczej, powodujące 

spadek dynamiki wzrostu lub zmniejszenie się Produktu Krajowego Brutto, może doprowadzić do 

obniżenia popytu na usługi Emitenta, a co za tym idzie nieosiągnięcia zakładanych przez Emitenta 

celów. 

 

W celu zminimalizowania tego ryzyka Emitent dywersyfikuje źródła osiąganych przychodów  

w zróżnicowanych gałęziach gospodarki (instytucje publiczne, prywatne podmioty gospodarcze, 

organizacje, osoby indywidualne) i w ramach przyjętych celów strategicznych zamierza realizować 

politykę ekspansji zagranicznej. 

 

2. Ryzyko związane z konkurencją 

 

Relatywnie niskie bariery wejścia do branży tłumaczeń sprawiły, że rynek w Polsce jest bardzo 

rozdrobniony. Jak wynika z szacunków Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 60 tys. firm, które świadczą usługi tłumaczeniowe. Kluczową rolę w 

rozwoju rynku odegrało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, które otworzyło granice i pozwoliło na 

przepływ kapitału i pracowników między krajami członkowskimi, co spowodowało wzmożony obieg 

dokumentów, zapytań, ofert, umów, które muszą być tłumaczone. Bieg i jakość usługom 

tłumaczeniowym nadają jednak największe w Polsce biura. To one dyktują trendy, ceny, a z ich systemu 
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pracy czerpią wzór mniejsze biura tłumaczeń. Na rynku istotne są również stosowane innowacje, które 

pozwalają osiągnąć przewagi kosztowe i organizacyjne, a w efekcie oferować bardziej konkurencyjne 

stawki i okresy realizacji tłumaczeń. Istotne znaczenie ma także skala prowadzonej działalności – tylko 

większe biura są w stanie obsługiwać wymagających klientów korporacyjnych czy sektor publiczny  

w ramach przetargów. 

 

Emitent jest jednym z największych podmiotów działających na rynku usług tłumaczeniowych w Polsce. 

Uwzględniając dorobek poprzedników prawnych, Emitent prowadzi działalność na rynku od niemal 20 

lat, w efekcie czego tworzy dziś rozpoznawalną markę (na którą składają się marki skonsolidowanych 

biur tłumaczeń) z biurami w dwóch centralnych ośrodkach miejskich (Kraków i Warszawa). Bogate 

doświadczenie Emitenta pozwoliło na wypracowanie długiej listy referencji, które odzwierciedlają 

wysoką jakość świadczonych usług. 

Emitent stosuje w swojej działalności innowacyjne narzędzia pozwalające na optymalizację procesu 

tłumaczeń (narzędzia CAT, wyłączna sublicencja Transmart.System), w efekcie czego wypracował 

istotną przewagę konkurencyjną w zakresie oferowanych cen i czasu tłumaczeń pisemnych. 

Przewagą konkurencyjną Emitenta jest również szeroki zakres oferowanych na rynku usług 

tłumaczeniowych, skierowanych do szerokiego grona odbiorców (instytucje publiczne, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, korporacje, klienci indywidualni, organizacje i stowarzyszenia, instytucje i podmioty 

zagraniczne) funkcjonujących niemal w każdej gałęzi gospodarki. 

Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie pozycji lidera rynkowego wśród podmiotów z polskim 

kapitałem. 

 

3. Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawno - podatkowych 

 

System prawny w Polsce charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Emitenta 

potencjalnie negatywny wpływ mogą mieć szczególnie nowelizacje w zakresie prawa zamówień 

publicznych, prawa podatkowego, prawa spółek, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych. Ponadto, wiele modyfikacji przepisów prawa wynika z dostosowywania prawa krajowego 

do norm prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości  

w zakresie interpretacji dokonywanych zmian. Błędna interpretacja przepisów prawa może skutkować 

nałożeniem na Emitenta kar lub sankcji administracyjnych bądź finansowych. 

 

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent zdecydował się na outsourcing większości usług 

prawnych i finansowych, wybierając na partnerów w tym zakresie sprawdzone i wiarygodne podmioty. 
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4. Ryzyko coraz lepszej znajomości języków obcych wśród Polaków 

 

Z racji lepszego dostępu do edukacji językowej coraz więcej Polaków zna angielski. GUS szacuje, że  

w grupie wiekowej 16-34 lat płynnie używa go około 70 proc. Zaraz za nim jest niemiecki, którego 

znajomość deklaruje co trzeci mieszkaniec Polski, a rosyjski – co szósty. Następnie znajdują się ex equo 

język hiszpański i francuski, które coraz częściej nauczane są w szkołach publicznych. Niemniej 

znajomość tych języków często nie wystarcza do poprawnego i dokładnego tłumaczenia, szczególnie 

specjalistycznych tekstów. Skomplikowana terminologia wymaga pomocy profesjonalisty. Ze względu na 

otwierające się rynki można zauważyć wzrost zainteresowania językami skandynawskimi czy 

bałkańskimi. Pojawia się też więcej tłumaczeń z języka chińskiego.  

Emitent ogranicza ryzyko poprzez oferowanie na rynku szerokiego pakietu usług tłumaczeniowych i 

budowanie kompetencji do obsługi tłumaczeń w ponad 70 językach, we wszystkich formach 

tłumaczenia dla niemal każdej branży. 

 

5. Ryzyko związane z rozwojem technologii tłumaczeniowych 

 

Na rynku powstaje coraz więcej tzw. translatorów, tj. powszechnie dostępnych programów, aplikacji 

internetowych i urządzeń elektronicznych, tłumaczących teksty na różne języki. Translatory 

wykorzystują rozmaite algorytmy tłumaczenia automatycznego, które w miarę rozwoju 

technologicznego stają się coraz bardziej użyteczne i mogą docelowo stać się istotną konkurencją dla 

tłumaczeń wykonywanych przez człowieka. Z translatorów użytkownicy korzystają w celu zorientowania 

się w ogólnej treści tekstu, np. strony internetowej, w nieznanym języku, w podróży lub ewentualnie do 

wykonania pierwszej wersji tłumaczenia, które powinno potem zostać dokładnie zredagowane przez 

człowieka. Translatorów nie należy mylić z profesjonalnym oprogramowaniem typu CAT, z którego 

korzysta m.in. Emitent w celu przyspieszenia procesu tłumaczenia. 

Przy obecnym poziomie rozwoju technologicznego jakość tłumaczeń dostarczana przez translatory nie 

stanowi istotnego zagrożenia konkurencyjnego dla Emitenta. Może to się jednak zmienić w przyszłości, 

m.in. za sprawą koncernów inwestujących w innowacje technologiczne (m.in. Google, Microsoft, 

Facebook). 

 

 

6. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju 

 

Na realizację strategii rozwoju Emitenta wpływ ma wiele różnych, często nieprzewidywalnych czynników 

zewnętrznych, które stwarzają ryzyko niezrealizowania wszystkich założonych celów strategicznych 

Emitenta. Nieodpowiednia ocena celów akwizycyjnych bądź kontraktów na usługi tłumaczeniowe,  
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a także reakcja na zmiany otoczenia przez Emitenta może mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację 

majątkowo – finansową Emitenta. 

 

Zarząd Emitenta dokonuje wnikliwej analizy podmiotów będących celami przejęć w drodze badań due 

diligence, posiłkując się przy tym sprawdzonymi partnerami zewnętrznymi. Emitent na bieżąco analizuje 

także czynniki zewnętrzne, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta i jego zdolność 

do realizacji planów strategicznych oraz podejmuje działania i decyzje mające na celu ograniczenie tego 

ryzyka. 

 

7. Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców 

Emitent kieruje swoją ofertę głównie do instytucji publicznych oraz prywatnych podmiotów 

gospodarczych (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa). Większość z tych podmiotów (podmioty 

publiczne i korporacje) charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą. Nie można jednak 

wykluczyć, ze względu na zmieniające się warunki rynkowe, że któryś z odbiorców okaże się 

niewypłacalny, a w konsekwencji cześć lub całość należności od niego okaże się nieściągalna, co będzie 

miało wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

Emitent stara się kontrolować powyższe ryzyko poprzez stały monitoring odbiorców i ich sytuacji 

ekonomiczno-finansowej a także poprzez zawieranie odpowiednio skonstruowanych umów, 

przeciwdziałających wystąpieniu ryzyka niespłacalności należności. 

 

8. Ryzyko zmiany cen za zlecane przez Emitenta tłumaczenia oraz wynagrodzeń tłumaczy 

Emitent w swojej działalności korzysta z tłumaczy zatrudnionych w Spółce Emitenta, a także, na 

podstawie stosownych umów, z tłumaczy zewnętrznych w formie outsourcingu. Wynagrodzenie 

tłumaczy jest jedną z najistotniejszych pozycji kosztowych Emitenta, w znacznej mierze wpływającą na 

poziom osiąganych marż. W przypadku znaczącego wzrostu kosztu tłumaczeń istnieje ryzyko istotnego 

wzrostu kosztów prowadzonej działalności przez Spółkę, których Emitent może nie być w stanie 

zniwelować poprzez podniesienie ceny świadczonych usług dla ostatecznych odbiorców.  

Emitent stara się ograniczać powyższe ryzyko poprzez nawiązanie współpracy z relatywnie dużą liczbą 

tłumaczy, co pozwala na większą elastyczność działań, a także poprzez stosowanie innowacyjnych 

narzędzi wspomagających procesy tłumaczenia, co istotnie obniża ich koszty. Jednocześnie z obserwacji 

Emitenta wynika, że ceny za tłumaczenia zlecane tłumaczom zewnętrznym mają tendencję spadkową,  

z uwagi m.in. na coraz większą konkurencję i wykorzystywanie narzędzi optymalizujących proces 

tłumaczenia. 
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9. Ryzyko związane z finansowaniem kapitałem obcym 

W celu finansowania bieżącej działalności Emitent posiłkuje się okresowo kapitałem zewnętrznym 

pozyskanym od banku w formie otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym. Emitent posiada dostęp 

do limitu kredytowego w kwocie  

0,65 mln PLN. Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest zmienną stopą procentową. Z uwagi na 

powyższe istnieje ryzyko, że w przypadku znacznego wzrostu stawek referencyjnych koszty 

finansowania będą wyższe od zakładanych przez Spółkę, co może wpłynąć negatywnie na wyniki 

finansowe Emitenta. 

Ponadto, Emitent posiłkuje się w rozwoju swojej działalności (działania konsolidacyjne) kapitałem 

pozyskanym w drodze emisji obligacji. W maju 2013 r. Spółka wyemitowała 2-letnie obligacje serii  

A o stałej stopie procentowej (12%) i kuponie wypłacanym kwartalnie. Termin wykupu obligacji 

przypada na maj 2015 r. 

Dodatkowo, Emitent wyemitował w styczniu 2015 r. obligacje serii B o stałej stopie procentowej (10%)  

i kuponie wypłacanym kwartalnie. Termin wykupu obligacji przypada na lipiec 2017 r.  

Spółka ogranicza ryzyko związane z finansowaniem kapitałem obcym poprzez stałą kontrolę poziomu 

zadłużenia.  

 

10. Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców oprogramowania 

 

Spółka Colisterus Ltd. z siedzibą w Nikozji („Colisterus”) udzieliła Emitentowi wyłącznej sublicencji na 

korzystanie z oprogramowania i dokumentacji Transmart.System. Wysokość miesięcznej opłaty 

uiszczanej przez Emitenta na rzecz Colisterus zależy od liczby przetłumaczonych za pomocą tego 

oprogramowania w danym miesiącu kalendarzowym stron. Sublicencja udzielona została na okres 5 lat, 

a po jego upływie przekształci się w licencję udzieloną na czas nieokreślony, a Colisterus będzie 

przysługiwało prawo rozwiązania umowy  

z zachowaniem 4-letniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

Emitent ogranicza ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców oprogramowania długoletnimi 

umowami i długimi okresami wypowiedzenia, pozwalającymi na wypracowanie alternatywnych 

rozwiązań. 
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11. Ryzyko związane z pogorszeniem jakości usług i utratą zaufania klientów 

 

Działalność Emitenta polegająca na świadczeniu usług tłumaczeniowych narażona jest na utratę 

zaufania klientów w przypadku niezachowania odpowiedniej jakości usług. Wiąże się to z szeregiem 

czynników, które w odniesieniu do zleceniodawców mogą przesądzić o nienależytym wykonaniu usługi, 

co w dalszej kolejności może wpłynąć na niezadowolenie odbiorców. Ryzyko to istnieje głównie w 

obszarze tłumaczeń specjalistycznych, gdzie niezbędne jest stosowanie specyficznej terminologii i 

znajomość specyfiki branży. 

Emitent ogranicza powyższe ryzyko starając się nawiązywać współpracę z tłumaczami dającymi rękojmię 

wysokiej jakości usług. Emitent współpracuje z tłumaczami o zróżnicowanych kompetencjach, co 

pozwala na wysokiej jakości obsługę Klientów z różnych segmentów rynku. Ponadto w strukturach 

Emitenta zatrudnieni są tłumacze-weryfikatorzy, którzy sprawdzają przetłumaczone teksty i dbają o 

należytą jakość tłumaczeń. 

Dodatkowo, Emitent inwestuje w innowacyjne rozwiązania w zakresie tłumaczeń, które pozwalają mu 

zapewniać coraz lepszą jakość świadczonych usług i maksymalnie skrócić czas realizacji zleceń. 

 

12. Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników lub niepozyskaniem nowych 

 

Wiedza, doświadczenie, a także jakość pracy pracowników oraz kluczowych członków kierownictwa 

wywierają istotny wpływ na działalność Emitenta. Odejście kluczowych pracowników może wpłynąć 

negatywnie na działalność, sytuację finansową oraz wyniki operacyjne Spółki. Wystąpiłaby wówczas 

konieczność zatrudnienia nowych pracowników, związana m.in. z okresem rekrutacji i szkolenia oraz 

poniesieniem dodatkowych kosztów. 

 

Emitent poprzez motywujące wynagrodzenie oraz budowanie przywiązania do Spółki minimalizuje 

ryzyko odejścia kluczowych pracowników. 

 

 

13. Ryzyko związane z sezonowością działalności 

Działalność na rynku usług tłumaczeniowych sama w sobie nie ma charakteru sezonowego, jednakże jak 

dowodzi dotychczasowe doświadczenie Emitenta i jego poprzedników prawnych, nieznaczną 

sezonowością charakteryzują się przychody generowane na sprzedaży usług do instytucji publicznych. 

Wyższy poziom przychodów w tym segmencie rynku przypada na koniec roku, kiedy to instytucje 
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publiczne wykorzystują większą pulę z pozyskanej w przetargu wartości usług tłumaczeniowych, chcąc 

zmieścić się w budżecie na dany rok. 

Emitent stara się ograniczać ryzyko związane z sezonowością sprzedaży poprzez dywersyfikację 

odbiorców usług tłumaczeniowych - organicznie oraz poprzez przejęcia.  

 

14. Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń 

Na rynku związanym z tłumaczeniami za powszechnie przyjęte uznaje się zastrzeganie kar umownych 

związanych z nieterminowym wykonaniem tłumaczeń. Wysokość tych kar oscyluje w granicach od 1% 

do 10% wartości danego tłumaczenia. Często występującym zapisem umownym jest również 

zastrzeżenie kary umownej w wysokości 10 % wartości całej umowy, na wypadek odstąpienia od umowy 

przez zamawiającego z winy wykonawcy. 

Emitent dokłada wszelkich starań, głównie poprzez odpowiednie zapisy w umowach ze 

współpracującymi tłumaczami, aby zminimalizować ryzyko ponoszenia kar umownych, związanych z 

nieterminowym wykonaniem tłumaczeń. 

 

15. Ryzyko związane z awarią systemu komputerowego lub włamaniem do niego 

 

Działalność Emitenta narażona jest na ryzyko związane z przestępstwami dokonywanymi w Internecie 

oraz awarią sprzętu (włamania do systemów komputerowych, zniszczenie lub uszkodzenie danych 

klientów). Ewentualna utrata danych związana z awarią systemów komputerowych Emitenta mogłaby 

skutkować czasowymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności, co mogłoby mieć negatywny wpływ 

na wyniki finansowe. 

 

Emitent dokłada wszelkich starań, żeby zminimalizować to ryzyko poprzez wykorzystanie szeregu 

zabezpieczeń na poziomie dostępów do infrastruktury komputerowej. Ponadto, Emitent zabezpiecza 

swoją infrastrukturę komputerową poprzez systemy awaryjnego zasilania oraz narzędzia archiwizacji 

danych. 

 

 

16. Ryzyko związane z wizerunkiem Emitenta 

Ze względu na dużą konkurencję w branży usług tłumaczeniowych wizerunek przedsiębiorstwa ma 

istotne znaczenie dla prowadzenia działalności, a w szczególności pozyskiwania nabywców usług 

oferowanych przez Emitenta. Ugruntowana w świadomości klientów, szeroko rozpoznawalna marka jest 

często warunkiem osiągnięcia sukcesu. Wiele czynników zewnętrznych oraz zależnych od Emitenta 
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może mieć negatywny wpływ na reputację i działalność, a w konsekwencji wyniki finansowe i 

perspektywy rozwoju Emitenta. 

Zarząd Emitenta, w celu ograniczenia niniejszego ryzyka, dokłada wszelkich starań, aby wszystkie 

podejmowane działania wykonywane były z należytą starannością, dbając zarówno o interesy klientów, 

jaki i współpracujących z Emitentem podmiotów. 

 

17. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta 

Emitent wskazuje, że Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Antoni Zdanowski jest ojcem 

Prezesa Zarządu Krzysztofa Ignacego Zdanowskiego, natomiast Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał 

Butscher jest partnerem życiowym Prokurenta Marty Wiatr. Powiązania te mogą wpłynąć na 

wykonywanie kontroli przez Radę Nadzorczą nad osobami podejmującymi kluczowe decyzje w Spółce i 

mogącymi ją reprezentować wobec osób trzecich. 

 

18. Ryzyko związane ze zobowiązaniem wynikającym z umowy inwestycyjnej 

Emitent wskazuje, że pomiędzy Spółką a jednym z akcjonariuszy, mającym poniżej 5% udziału w głosach 

i kapitale, istnieje rozbieżność co do sposobu rozliczenia zobowiązań Emitenta, wynikających z umowy 

inwestycyjnej z dnia 24 sierpnia 2013 roku. Ryzyko to jest wskazywane przez Emitenta wyłącznie z uwagi 

na potencjalną możliwość eskalacji tego sporu, co może mieć wpływ na wizerunek Spółki. 

 

19. Ryzyko związane z przetargami w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 

 

Głównym źródłem przychodu dla Emitenta jest działalność polegająca na świadczeniu usług 

tłumaczeniowych dla podmiotów publicznych. Z tego powodu umowy o świadczenie usług są zawierane 

w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Ponieważ każda umowa zawierana jest w trybie 

przetargowym istnieje ryzyko niepozyskania klienta z uwagi na złożenie oferty mniej korzystnej od 

konkurentów. Ponadto zmiany przepisów ustawy powodują mniejszą przewidywalność ostatecznych 

wyników przetargów, a tym samym utrudniają skonstruowanie ofert w ten sposób, aby doprowadziły do 

zawarcia umów o usługi tłumaczeniowe.  

 

20. Ryzyko związane z utratą płynności finansowej 

 

Z uwagi na niepewność w pozyskaniu nowych klientów, a także częściowe finansowanie działalności 

Emitenta finansowaniem zewnętrznym (kredyty, obligacje) istnieje ryzyko przejściowej utraty płynności 

finansowej.  Emitent, w celu minimalizacji ryzyka, dokonuje bieżącej analizy struktury finansowania 
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Spółki, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do 

terminowego regulowania zobowiązań bieżących. Zarządzając ryzykiem Emitent na bieżąco monitoruje 

spływ należności oraz dokonuje projekcji przyszłych przepływów finansowych. Zagrożenie płynności 

finansowej z tytułu przeterminowanych należności jest w ocenie Zarządu Emitenta niewielkie. Zarząd 

Emitenta ponadto na bieżąco monitoruje zmiany sytuacji na rynku usług tłumaczeniowych, starając się z 

odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię do występujących zmian. 

 

21. Ryzyko związane z trudnościami konsolidacyjnymi 

Emitent prowadzi działania związane z konsolidacją rynku tłumaczeniowego w Polsce, polegające na 

przeprowadzaniu różnego typu transakcji, prowadzących do połączenia spółek lub przejmowania ich 

aktywów. Rodzi to ryzyko powstania wysokich, jednorazowych kosztów, które w najbliższych latach 

mogą obciążać wynik finansowych Emitenta. Nie można ponadto wykluczyć, że konkurenci Emitenta 

będą również podejmować działania konsolidacyjne, co spowoduje zagrożenie pozycji rynkowej 

Emitenta. 

 

22. Ryzyko nieosiągnięcia korzyści związanych z konsolidacją 

 

Realizacja strategii Emitenta zależy od wielu czynników, takich jak: pozyskanie nowych klientów, 

wygranie przetargów w trybie zamówień publicznych, możliwość pozyskiwania finansowania, jakość 

tłumaczeń wykonywanych przez podwykonawców oraz realizacji zakładanych oszczędności kosztowych 

związanych z konsolidacją, Istnieje ryzyko, że korzyści związane z procesami konsolidacyjnymi nie 

osiągną poziomu zamierzonego przez Emitenta. Emitent ogranicza ryzyko poprzez dokonywanie 

wnikliwych badań due diligence poprzedzających procesy konsolidacyjne, a także stosując umowne 

mechanizmy zabezpieczające osiągnięcie założonych parametrów ekonomicznych. 

 

23. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Krzysztof Ignacy Zdanowski, będący Prezesem Zarządu posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę 

Amidio Services Ltd. z siedzibą w Nikozji 41,41 % akcji Emitenta, co daje prawo wykonywania 40,98 % 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, natomiast Michał Butscher, będący Przewodniczącym Rady 

Nadzorczej posiada pośrednio poprzez spółkę Potemma Ltd. z siedzibą w Nikozji 40,88 % akcji Emitenta, 

co daje prawo wykonywania 46,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Istnieje zatem ryzyko, że 

decyzje podejmowane w Spółce będą determinowane głównie przez wskazanych akcjonariuszy.  

 

 

24. Ryzyko związane z błędami ludzkimi i proceduralnymi 
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Działalność Emitenta charakteryzuje się zwiększoną podatnością na błędy ludzkie oraz proceduralne 

przejawiające się m. in. w nieprawidłowym wykonaniu tłumaczeń lub nieprawidłowym przesyle 

wykonanego dzieła od tłumacza do klienta Emitenta. Stwarza to ryzyko utraty klientów oraz obowiązku 

zapłaty odszkodowań umownych. 

 

25. Ryzyko związane z brakiem własnych nieruchomości 

 

Emitent nie posiada własnych nieruchomości, co zmusza go do wynajmowania powierzchni biurowych. 

Z tego powodu istnieje ryzyko rozwiązania zawartych umów najmu z przyczyn niezależnych od Emitenta 

co będzie rodzić przejściowe trudności w znalezieniu nowej siedziby, jak również może zwiększyć koszty 

prowadzonej działalności. 

 

26. Ryzyko utraty certyfikatów jakości 

Emitent posiada certyfikaty PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych i 

specjalistycznych oraz obsługi konferencji w zakresie tłumaczeniowym oraz certyfikat EN-PN 15038. 

Posiadanie tych certyfikatów jest kluczowe dla Emitenta, ponieważ wiele postępowań przetargowych, 

których Emitent jest uczestnikiem, za warunek konieczny stawia posiadanie ww. certyfikatów. Zgodnie z 

wymaganiami obydwu norm podmioty certyfikowane zobowiązane są do poddania się okresowym 

audytom mającym na celu kontrolę przestrzegania procedur jakościowych. Istnieje zatem ryzyko utraty 

certyfikatów co będzie wiązało się z ograniczeniem możliwości osiągania przychodów. 

X. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK 2014 
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

XI. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ 

BIEGŁEGO REWIDENTA 

 
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta stanowią załącznik do 

niniejszego raportu. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Biuro w Krakowie (Siedziba) 

ul. Lublańska 34 

31-476 Kraków 

Tel. +48 (12) 293 93 80 

Fax. +48 (12) 293 93 89 

Biuro w Warszawie  

pl. Europejski 3 

00-844 Warszawa 

Tel. +48 (22) 868 57 71 

Fax. +48 (22) 242 84 09 

Biuro Obsługi Klienta 

bok@summalinguae.pl 

Tel. +48 12 293 93 82 

Tel. +48 22 541 64 94 

Dział Administracji 

administracja@summalinguae.pl 

Tel. +48 12 293 93 80 

Tel. +48 22 541 64 90 

Dział Marketingu i PR 

marketing@summalinguae.pl 

Tel. +48 22 541 64 95 

Dział Sprzedaży 

sprzedaz@summalinguae.pl 

Tel. +48 12 293 93 84 

Tel. +48 785 121 151 

Kontakt dla mediów 

barbara.swolkien@summalinguae.pl 

Tel. +48 799 012 611 

Kraków, 9 marca 2015 r. 

 

Zarząd Summa Linguae S.A. 

Krzysztof Zdanowski, Prezes Zarządu 

Joanna Lichońska, Członek Zarządu 

 


