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Szanowni Państwo, 

 

z satysfakcją przekazuję na Państwa ręce raport EBC Solicitors S.A. prezentujący 

wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki i Grupy 

Kapitałowej w I kwartale 2015 roku. 

Mamy za sobą niezwykle ważny, dla długoterminowej budowy wartości Grupy, 

udany kwartał, w którym nasze wysiłki koncentrowały się z jednej strony na 

jeszcze dynamiczniejszym rozwoju segmentu inwestycyjnego, w tym realizacji 

kilku inwestycji w atrakcyjne, starannie wyselekcjonowanych i wzorcowo 

inkubowane przedsięwzięcia biznesowe, oraz stabilnym rozwoju działalności 

doradczo-usługowej, w tym poszukiwaniu nowych szans biznesowych w tym 

obszarze. Kwartał zakończyliśmy z niezwykle atrakcyjnym wynikiem finansowym, 

którego osiągnięcie było możliwe dzięki kolejnemu już, na przestrzeni ostatnich miesięcy, wyjściu ze spółki 

portfelowej. Osiągnięty w minionym kwartale wynik finansowy oraz atrakcyjne przepływy pieniężne stanowią 

bardzo dobry prognostyk na kolejne kwartały tego roku. 

W roku 2015 intensyfikujemy prace nad pozyskiwaniem i selekcją innowacyjnych pomysłów biznesowych, oraz 

w dalszej kolejności, inkubacją i finalnie inwestycją ze strony wschodzących w skład Grupy inkubatorów. EBC 

Incubator oraz Świętokrzyski Inkubator Technologii zrealizowały w I kwartale łącznie trzy wejścia kapitałowe 

w ciekawie rokujące na przyszłość przedsięwzięcia biznesowe. Tym samym łączna liczba wejść kapitałowych 

dokonanych przez ww. inkubatory wzrosła do 9. Na koniec 2015 roku łączna liczba wejść kapitałowych 

dokonanych przez oba inkubatory powinna wzrosnąć do 33. W naszej ocenie każdy z tych projektów w 

dłuższej perspektywie ma szansę przynieść Grupie ponadprzeciętny zwrot na zaangażowanym kapitale. Co 

istotne, realizowane inwestycje systematycznie wzmacniają pozycję Grupy EBC Solicitors na rynku inwestycji 

kapitałowych, dostarczają nam bezcennych doświadczeń w prowadzeniu projektów o różnym profilu 

biznesowym, równocześnie wzbogacając nasz inwestycyjny track record, co powinno zaprocentować m.in. w 

perspektywie kolejnych dotacji ze środków unijnych dla firm inwestujących w projekty typu seed i start-up. 

Choć w dłuższej perspektywie o wartości Grupy EBC dla akcjonariuszy stanowić będzie głównie segment 

inwestycyjny, nie zaniedbujemy rozwoju segmentu doradczo-usługowego, w którym Grupa jest obecna przez 

EBC Solicitors S.A., oraz wyspecjalizowane spółki stowarzyszone (EastSideCapital oraz Stratego Doradztwo 

Księgowe sp. z o.o.). Obserwujemy korzystne dla EBC Solicitors tendencje na rynku kapitałowym, nie 

omijające również rynku NewConnect. Mamy wszelkie podstawy ku temu by sądzić, że kolejne miesiące 

przyniosą dalsze ożywienie segmentu usług Autoryzowanego Doradztwa, co powinno znaleźć odzwierciedlenie 

we wzroście liczby pozyskiwanych przez EBC Solicitors zleceń. W rozwoju segmentu doradczego szans 

biznesowych poszukujemy nie tylko w Polsce, ale również i zagranicą. Począwszy od I kwartału 2015 r. EBC 

Solicitors posiada status autoryzowanego doradcy cypryjskiego rynku nieregulowanego, co otwiera nas na nowe 

grono potencjalnych klientów. Wiążemy spore nadzieje z ekspansją zagraniczną w tym segmencie, nie 

wykluczamy również, że jeszcze w 2015 r. zdecydujemy się wejść na kolejny z unijnych rynków. 
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W imieniu zespołu EBC Solicitors, jak i własnym, chciałbym podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli 

Państwo naszą Spółkę. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by rok 2015 przyniósł Akcjonariuszom 

EBC Solicitors jeszcze więcej satysfakcji z bycia częścią naszego projektu. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 
Adam Osiński, Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. 
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I. Wybrane dane finansowe 

 

1.  Wybrane skonsolidowane dane finansowe 

 

Grupa EBC Solicitors S.A. 
01.01.2015-

31.03.2015 

01.01.2014- 

31.032014 

01.01.2015 - 

31.03.2015 

01.01.2014- 

31.032014 

Suma bilansowa 18 011 045,63 10 177 548,05 18 011 045,63 10 177 548,05 
Kapitał własny 6 571 726,45 4 474 414,45 6 571 726,45 4 474 414,45 
Aktywa trwałe, w tym: 6 724 959,76 4 605 232,25 6 724 959,76 4 605 232,25 
Długoterminowe aktywa finansowe 5 073 226,33 2 915 300,20 5 073 226,33 2 915 300,20 
Należności długoterminowe 323 044,35 334 443,12 323 044,35 334 443,12 
Aktywa obrotowe, w tym: 11 286 085,87 5 572 315,80 11 286 085,87 5 572 315,80 
Krótkoterminowe aktywa finanso-

we, w tym: 
9 957 118,99 3 727 660,59 9 957 118,99 3 727 660,59 

Środki pieniężne i inne aktywa pie-

niężne 
5 480 369,58 3 323 202,68 5 480 369,58 3 323 202,68 

Należności krótkoterminowe 1 313 096,80 1 800 615,39 1 313 096,80 1 800 615,39 
Zobowiązania długoterminowe 255 000,00 2 119 310,41 255 000,00 2 119 310,41 
Zobowiązania krótkoterminowe 1 376 233,43 1 215 920,19 1 376 233,43 1 215 920,19 
Przychody netto ze sprzedaży 400 661,10 902 538,60 400 661,10 902 538,60 
Zysk/strata na działalności opera-

cyjnej 
27 689,31 351 092,92 27 689,31 351 092,92 

Zysk/strata brutto 681 959,10 328 002,21 681 959,10 328 002,21 
Zysk/strata netto 681 275,48 218 421,36 681 275,48 218 421,36 

 

 

2. Komentarz Zarządu EBC Solicitors S.A. na temat czynników i zdarzeń, w szczególności o 

nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej EBC Solicitors w I 

kwartale 2015 r. 

 

W I kwartale 2015 r. Grupa EBC Solicitors S.A. zaksięgowała 400,6 tys. zł skonsolidowanych przychodów 

netto ze sprzedaży, wypracowując 27,68 tys. zł zysku na działalności operacyjnej (spadek o 92 proc.) oraz od-

notowując 681,27 tys. zł zysku netto (wzrost o 211 proc.). 

Suma bilansowa Grupy na dzień 31 marca 2015 r. wynosiła 18.011,04 tys. zł, wobec kapitałów własnych wyno-

szących 6.571,72 tys. zł. Wartość środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 5.480,36 

tys. zł. Dług odsetkowy na dzień 31 marca 2015 r. wynosił 1.631,2 tys. zł, co w zestawieniu z posiadanymi 

środkami pieniężnymi sprawia, że dług netto na poziomie Grupy jest ujemny. 
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Na zaksięgowany poziom przychodów Grupy Kapitałowej niemal wyłączny wpływ miały przychody EBC 

Solicitors S.A, podmiotu dominującego Grupy. Znaczący spadek skonsolidowanych przychodów związany jest 

ze zmianami w Grupie - zmianą statusu EastSideCapital ze spółki zależnej na stowarzyszoną (w związku z 

podwyższeniem kapitału w ESC) i zmianą sposobu księgowania wyników tej spółki. Największy wkład w wy-

pracowany w I kwartale 2015 r. wynik netto miała działalność inwestycyjna. W analizowanym okresie Grupa 

EBC Solicitors sprzedała wszystkie posiadane udziały w Innowacje Polske sp. z o.o., rozpoznając 645,29 tys. zł 

zysku na inwestycjach. Sprzedaż udziałów w Innowacje Polske sp. z o.o. miała charakter typowo oportuni-

styczny i pozwoliła na upłynnienie aktywa niezwiązanego z kluczowymi obszarami biznesowymi Grupy. 

Skokowy wzrost sumy bilansowej, w porównaniu do I kw. 2014 r., związany jest z aktywnością inwestycyjną 

EBC Incubator, finansowaną m.in. ze środków z bezzwrotnej dotacji udzielonej w ramach działania 3.1. Ini-

cjowanie działalności innowacyjnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Na realizację 

tego programu EBC Incubator sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w kwocie 9.990,25 tys. zł. W I kwartale EBC 

Incubator otrzymał, w ramach dotacji, 6.798,49 tys. zł, co pozytywnie wpłynęło na stan środków pieniężnych 

na koniec I kw. 2015 r. Część otrzymanych środków zostało już przeznaczonych na inwestycje - w I kwartale 

EBC Incubator zawiązał dwa nowe przedsiębiorstwa, Termo-systems sp. z o.o oraz IT dla MSP sp. z o.o., 

inwestując w nie ponad 1,5 mln zł.  

Zarząd EBC Solicitors niezmiennie pozytywnie ocenia zdolność Spółki do generowania zysków i dzielenia się 

wypracowanym przez Spółkę zyskiem z akcjonariuszami. Zarząd zamierza wystąpić do Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem o wypłacenie z zysku za rok obrotowy 2014 dywidendy w wysokości 

20 gr na jedną akcję, co oznacza, że łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2014 wynosić będzie 600 tys. zł. 

 

 

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe 

 

EBC Solicitors S.A. 
01.01.2015-

31.03.2015 

01.01.2014- 

31.032014 

01.01.2015 - 

31.03.2015 

01.01.2014- 

31.032014 

Suma bilansowa 6 654 346,15 5 533 836,86 6 654 346,15 5 533 836,86 
Kapitał własny 5 270 223,89 4 346 652,89 5 270 223,89 4 346 652,89 
Aktywa trwałe, w tym: 2 510 605,84 3 931 975,22 2 510 605,84 3 931 975,22 
Długoterminowe aktywa finansowe 1 560 069,08 2 895 067,07 1 560 069,08 2 895 067,07 
Należności długoterminowe 323 044,35 332 193,22 323 044,35 332 193,22 
Aktywa obrotowe, w tym: 4 143 740,31 1 601 861,64 4 143 740,31 1 601 861,64 
Krótkoterminowe aktywa finanso-

we, w tym: 2 870 528,22 454 950,72 2 870 528,22 454 950,72 

Środki pieniężne i inne aktywa pie-

niężne 
19 350,89 55 492,81 19 350,89 55 492,81 

Należności krótkoterminowe 1 257 342,01 1 102 793,16 1 257 342,01 1 102 793,16 
Zobowiązania długoterminowe     

Zobowiązania krótkoterminowe 735 345,65 539 566,27 735 345,65 539 566,27 
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Przychody netto ze sprzedaży 396 843,10 458 548,57 396 843,10 458 548,57 
Zysk/strata na działalności opera-

cyjnej 
98 516,85 115 322,43 98 516,85 115 322,43 

Zysk/strata brutto 754 264,54 113 292,80 754 264,54 113 292,80 

Zysk/strata netto 754 264,54 90 659,80 754 264,54 90 659,80 

 

 

4. Komentarz Zarządu EBC Solicitors S.A. na temat czynników i zdarzeń, w szczególności o 

nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki EBC Solicitors w I kwartale 2015 r. 

 

W I kwartale 2015 r. EBC Solicitors S.A. osiągnęła 396,8 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, wobec 458, 5 

tys. w I kwartale 2013 r. (13,5 proc. spadek rdr.) W analizowanym okresie spółka osiągnęła 98,5 tys. zł zysku 

operacyjnego, o 14,5 proc. mniej niż rok wcześniej (115,3 tys. zł w I kw. 2014 r.). Zysk netto za I kw. wyniósł, 

po 731 proc. wzroście rdr., 754,2 tys. zł (90,6 tys. zł w I kw. 2014 r.). 

Suma bilansowa Spółki wynosiła na koniec I kwartału 2015 r. 6.654,34 tys. zł, wobec 5.533,83 tys. zł kapitałów 

własnych Spółki. Środki pieniężne na koniec okresu wynosiły 19,35 tys. zł. 

Przychody ze sprzedaży, odnotowane w I kwartale 2015 r., są zgodne z budżetem Spółki na 2015 r. Zarząd 

ocenia, że ożywienie na rynku kapitałowym przyniesie wzrost zleceń w działalności podstawowej, jaką są usługi 

autoryzowanego doradztwa dla emitentów i doradztwa gospodarczego. Impulsem dla wzrostu sprzedaży Spół-

ki, w ocenie Zarządu, będzie również ekspansja zagraniczna. W I kwartale Spółka, decyzją zarządu Cyprus 

Stock Exchange została wpisana na listę Nominated Advisors Cyprus Stock Exchange. Dzięki powyższemu 

EBC Solicitors będzie mógł rozpocząć świadczenie usług polegających na wprowadzaniu spółek także na cy-

pryjski rynek alternatywny nieregulowany organizowany przez cypryjską giełdę. W chwili obecne Emitent dys-

ponuje już pierwszym zleceniem w powyższym zakresie, prowadzi również negocjacje ws. kolejnych projektów. 

EBC Solicitors z uwagą obserwuje również inne europejskie rynki kapitałowe i nie wyklucza rozszerzenia geo-

graficznego zakresu działalności, jeszcze w 2015 r., o nowe kraje. 

W całym 2014 r. Spółka odnotowała 735,17 tys. zł zysku netto, zrealizowanego m.in. dzięki zdecydowanie 

zyskownej sprzedaży części nieprofilowych aktywów finansowych, jakimi były udziały w Innowacje Polskie sp. 

z o.o. 

Zarząd zamierza wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem o wypłacenie z 

zysku za rok obrotowy 2014 dywidendy w wysokości 20 gr na jedną akcję, co oznacza, że łączna kwota dywi-

dendy za rok obrotowy 2014 wynosić będzie 600 tys. zł. 
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II. Sprawozdanie Zarządu z działalności z I kwartale 2015 roku 

 

1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

1.1. Informacje podstawowe 

 

Firma: EBC Solicitors S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa 

Tel.:  + 48 22 419 20 70 

Faks:  + 48 22 419 20 69 

Internet: www.ebcsolicitors.pl 

E-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl 

KRS: 0000396780 

REGON: 140778886 

NIP:  525 23 82 713 

 

EBC Solicitors S.A. jest niezależną polską firmą doradczo-inwestycyjną, specjalizującą się w profesjonalnej 

obsłudze podmiotów gospodarczych jak również w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe na 

wczesnym etapie biznesu. Spółka posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect i rynek Catalyst), a 

począwszy od 2015 r. Spółka zamierza wzmacniać swoją obecność na zagranicznych rynkach giełdowych, z 

cypryjskim na czele. Dzięki stałej współpracy z doświadczonymi adwokatami, maklerami, specjalistami od wy-

cen oraz biegłymi rewidentami Emitent oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Spółka jest 

również podmiotem dominującym Grupy EBC Solicitors, której aktywność biznesowa koncentruje się na ob-

szarach doradztwa biznesowego, usług dla biznesu oraz inwestycji. 

 

1.2. Zarząd 

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzi: 

1/ Adam Osiński - Prezes Zarządu 

 

1.3. Rada Nadzorcza 

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1/ Mirosław Pawełko - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2/ Daniel Dajka - Członek Rady Nadzorczej 

3/ Piotr Sawala - Członek Rady Nadzorczej 
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4/ Piotr Surmacki - Członek Rady Nadzorczej 

5/ Piotr Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej 

 

1.4. Akcjonariat 

 

Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:: 

 

Lp Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale za-

kładowym (w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1.  A 2.000.000 66,66 66,66 

2.  B 1.000.000 33,33 33,33 

Razem 3.000.000 100 100 

 

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco: 

 

Lp Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1.  Adam Osiński wraz z podmiotami powią-

zanymi 

1.132.400 37,75 37,75 

2.  Arkadiusz Stryja 295.127 9,84 9,84 

3.  Krzysztof Moska 225.000 7,5 7,5 

4.  Pozostali 1.347.473 44,91 44,91 

Razem 3.000.000 100 100 

 

 

2. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta oraz Grupy Kapitałowej 

Emitenta w I kwartale 2015 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w 

szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 

 

W I kwartale Emitent oraz Grupa Kapitałowa Emitenta, zgodnie ze Strategią rozwoju EBC Solicitors S.A. na 

lata 2014-2016, równolegle rozwijały dotychczasową działalność podstawową Grupy, jaką jest działalność do-

radczo-usługowa na rzecz biznesu, w tym działalność Autoryzowanego Doradztwa dla spółek z rynku New-

Connect, oraz działalność inwestycyjną, skoncentrowaną na inwestycjach w projekty biznesowe na wczesnym 

etapie rozwoju (seed, start-up). 

W ramach segmentu doradztwa Emitent w I kwartale kontynuował współpracę z dotychczasowym gronem 

klientów jak również zintensyfikował rozmowy z potencjalnymi nowymi klientami, zainteresowanymi usługami 

Emitenta w zakresie doradztwa biznesowego (np. w zakresie pozyskiwania kapitału na rozwój) oraz Autoryzo-

wanego Doradztwa w zakresie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. 
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W analizowanym okresie EBC Solicitors S.A. realizowała projekty wprowadzenia instrumentów finansowych 

spółek do obrotu na rynku NewConnect, a jednocześnie pełniła obowiązki Autoryzowanego Doradcy dla 

17 spółek notowanych na rynku NewConnect. Ponadto EBC Solicitors S.A. świadczyła usługi doradcze dla 

spółek publicznych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dla spółek niepu-

blicznych. 

W ramach działalności inwestycyjnej w I kwartale 2015 r. EBC Incubator, wchodzący w skład Grupy Kapita-

łowej EBC Solicitors S.A., prowadził procesy preinkubacji licznych innowacyjnych projektów biznesowych. 

Procesy te doprowadziły w I kwartale 2015 r. do zawiązania 2 nowych spółek: 

• Termo-systems sp. z o.o., powołanej dla uruchomienia produkcji i dystrybucji emulsji gruntującej o wła-

ściwościach termo-refleksyjnych; 

• IT dla MŚP sp. z o.o., mającej świadczyć kompleksowe usługi IT dla mikro i małych przedsiębiorstw; 

Łączna kwota zaangażowania w te spółki przekroczyła 1,5 mln zł. 

W ramach działalności inwestycyjnej w I kwartale 2015 r. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A., wchodzący 

od IV kw. 2014 r. w skład Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A., prowadził procesy preinkubacji licznych 

innowacyjnych projektów biznesowych. Procesy te doprowadziły w I kwartale 2015 r. do zawiązania 1 spółki: 

• Arrinera Aerodynamics sp. z o.o., powołanej dla uruchomienia produkcji spoilerów z funkcją hamulca 

aerodynamicznego; 

Łączna kwota zaangażowania w spółkę przekroczyła 824,5 tyś. zł. 

W I kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa EBC Solicitors S.A. zrealizowała również kolejne wyjścia kapitałowe z 

realizowanych inwestycji kapitałowych. W ramach tych wyjść kapitałowych EBC SeedFund Limited zbyła po-

siadane przez siebie udziały Innowacje Polskie sp. z o.o. Na inwestycji w Innowacje Polskie sp. z o.o. Grupa 

odnotowała zysk w wysokości 600 tys. zł, co oznacza zwrot na kapitale w ciągu 16 (szesnastu) miesięcy w wy-

sokości 100 proc. Grupa pokazała więc potencjał do realizacji wyjść kapitałowych z prowadzonych inwestycji, 

co powinno istotnie wpłynąć na wyniki Grupy w kolejnych okresach. 

 

3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz Grupy Kapitałowej oraz harmonogramu 

ich realizacji o których Emitenta informował w dokumencie informacyjnym. 

 

Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta z dnia 24 sierpnia 2012 roku nie zawierał informacji o których 

mowa w §10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników 

finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie 

kwartalnym. 

 

Emitent nie publikował prognoz. 
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5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.  

 

W ramach Grupy Kapitałowej EBC Solicitors, w okresie objętym raportem, EBC Incubator sp. z o.o. i Święto-

krzyski Inkubator Technologii S.A., realizowały projekty na które pozyskano dofinansowanie w ramach działa-

nia 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Po-

zyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na działalność wymienionych spółek jako inkubatorów przed-

siębiorczości, które zapewniają wsparcie merytoryczne, doradcze, techniczne jak i kapitałowe autorom innowa-

cyjnych projektów biznesowych. 

 

6. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji. 

 

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą następujące podmioty: 

1. EastSideCapital S.A.; 

2. EBC Incubator sp. z o.o.; 

3. EBC SeedFund Limited; 

4. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. 

 

 

EastSideCapital S.A. - informacje podstawowe 

 

Na dzień 31 marca 2015 roku EBC Solicitors S.A. posiadała 240.570.280 akcji EastSideCapital S.A. reprezentu-

jących 20,96 proc. kapitału zakładowego oraz 20,,96 proc. głosów na walnym zgromadzeniu EastSideCapi-

tal S.A. 

 

EastSideCapital S.A. jest spółką doradczą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej spółek 

krajowych i zagranicznych, obsłudze projektów inwestycyjnych oraz transakcji na rynku kapitałowym. 

 

Zarząd 

 

1/ Błażej Dowgielski - Prezes Zarządu 

 

Adres Grzybowska 4 lok. U9B; 00-131 Warszawa 

Telefon + 48 22 380 62 91 

Fax + 48 22 380 62 92 

WWW www.eastsidecapital.eu 

NIP 7182064244 

REGON 200164818 



 

 

12/24 

KRS 0000286062 

 

Akcje EastSideCapital S.A. są notowane na rynku NewConnect. 

 

Najważniejsze wydarzenia mające miejsce w I kwartale 2015 r. 

 

W dniu 7 kwietnia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym Akcjonariusze spółki 

podjęli uchwały w sprawie (1) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat i (2) użycia kapitału 

zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki. Decyzja te 

w ocenie Zarządu pozwolą na modyfikację polityki dywidendowej Spółki w kierunku przyjęcia polityki regular-

nych wypłat dywidend z wypracowanego zysku. 

 

EBC Incubator sp. z o.o. - informacje podstawowe 

 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent posiadał 75 udziałów EBC Incuba-

tor sp. z o.o., reprezentujących 75 proc. kapitału zakładowego oraz 75 proc. głosów na zgromadzeniu wspólni-

ków tej spółki. 

 

EBC Incubator sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność doradczą i inwestycyjną w formule inkubatora 

przedsiębiorczości. 

 

EBC Incubator sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Pro-

gram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Na realizację tego programu EBC Incubator sp. z o.o. 

uzyskała dofinansowanie w kwocie 9.990.250 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwie-

ście pięćdziesiąt złotych). Środki pochodzące z dofinansowania zostaną przeznaczone na działalność inkubato-

ra przedsiębiorczości EBC Incubator sp. z o.o. 

 

Zarząd 

 

1/ Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu 

 

Adres ul. Sienkiewicza 10 lok. 11, 18-400 Łomża 

Telefon 501275329 

e-mail kontakt@ebcincubator.pl 

WWW www.ebcincubator.pl 

NIP 718-208-50-45 

REGON 200222349 

KRS 0000312954 
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Najważniejsze wydarzenia mające miejsce w I kwartale 2015 r. 

 

W analizowanym okresie EBC Incubator prowadził proces preinkubacji wyselekcjonowanych innowacyjnych 

przedsięwzięć biznesowych. Procesy inkubacyjne wspomnianych projektów zakończyły się ich pozytywną oce-

ną i w efekcie, zrealizowanymi w I kw. 2015 r. inwestycjami kapitałowymi (szerzej - rozdział 2 Sprawozdania 

Zarządu EBC Solicitors S.A. z działalności z I kwartale 2015 roku). 

 

EBC Seedfund Limited - informacje podstawowe 

 

EBC Seedfund Limited jest wehikułem inwestycyjnym służącym dozwolonej prawnie optymalizacji podatko-

wej, za pomocą którego Emitent prowadzi wybrane inwestycje kapitałowe, w szczególności w podmioty na 

wczesnym etapie rozwoju. 

 

Dyrektorzy 

 

1/ Adam Osiński 

2/ Lexact Limited 

3/ Nikolas Polizoes 

 

Adres 30 Vyzantiou Street, 2nd Floor, Flat/Office 22, Strovolos, P.C. 2064, Nikozja, Cypr 

Nr wpisu HE 276721 

 

 

 

Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. - informacje podstawowe 

 

Na dzień 31 marca 2014 roku EBC Solicitors S.A. za pośrednictwem EastSideCapital S.A., posiadała akcje 

reprezentujące 66,66 proc. kapitału zakładowego i 66,66 proc. głosów, a po zarejestrowaniu zmian w kapitale 

zakładowym 75 proc. kapitału zakładowego i 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Świętokrzyski Inkuba-

tor Technologii S.A. 

Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. jest spółką prowadzącą działalność doradczą i inwestycyjną w formu-

le inkubatora przedsiębiorczości. 

Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. realizuje projekt w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności 

innowacyjnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Na realizację tego programu Święto-

krzyski Inkubator Technologii S.A. uzyskała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie 

w kwocie 9,89 mln zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Poza dofinansowaniem 

spółka dysponuje również środkami własnymi w wysokości ok. 2 mln. zł (dwa miliony złotych). Posiadane 

środki Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. przeznacza na działalność inkubatora przedsiębiorczości 
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Zarząd 

 

1/ Adam Osiński - Prezes Zarządu 

 

Adres ul. Mała 18 lok.8, 25-012 Kielce 

Telefon +48 41 341 72 97 

e-mail biuro@switsa.pl 

WWW www.switsa.pl 

NIP 718 20 85 039 

REGON 200222332 

KRS 0000385208 

 

Najważniejsze wydarzenia mające miejsce w I kwartale 2015 r. 

 

W I kwartale 2015 r. Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. prowadziła proces preinkubacji wyselekcjono-

wanych innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. W omawianym kwartale Świętokrzyski Inkubator Techno-

logii S.A., zrealizował jedną inwestycje kapitałowe na kwotę ok 824,5 tyś. zł., zawiązaniując Arrinera Aerody-

namics sp. z o.o. 

Spółki portfelowe Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii na dzień sporządzenia sprawozdania: 

CY Gyro sp. z o.o. - powołana dla zaprojektowania, uruchomienia produkcji oraz komercjalizacji żyro-

skopu bezwładnościowego do jachtów motorowych oraz małych statków morskich. SwIT S.A. posiada 

49,97 proc. udziałów w spółce. 

Graphene Solutions sp. z o.o. - powołana dla opracowania, przetestowania i opatentowania technologii 

wytwarzania innowacyjnej powłoki lakierowej z dodatkiem grafenu, która może być wykorzystywana m.in. 

do pokrywania karoserii samochodów. SwIT posiada 49,97 proc. udziałów w spółce. 

Arrinera Aerodynamics sp. z o.o. - celem spółki jest opracowanie i przetestowanie technologii wytwarza-

nia, oraz rozpoczęcie produkcji i sprzedaży pierwszego na świecie innowacyjnego spoilera z funkcją ha-

mulca aerodynamicznego. SwIT posiada 49,97 proc. udziałów w spółce. 

 

7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. 

 

EBC Solicitors S.A. zatrudnia 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, z czego 2 osoby są zatrudnione na pełen 

etat, a 4 osoby są zatrudnione na niepełne etaty, natomiast w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta zatrudnio-

nych jest łącznie 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Poza tym Emitent i spółki wchodzące w skład Grupy 

Kapitałowej stale współpracują ze specjalistami z zakresu prawa (adwokaci) na podstawie umów cywilnopraw-

nych. 
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III. Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r. 

 

1. Jednostkowy bilans 

 

Pozycja 
Stan na dzień 

31.03.2014 r. 

Stan na dzień 

31.03.2015 r. 

Aktywa 

A. A k t y w a  t r w a ł e  3 931 975,22 2 510 605,84 

I. Wartości niematerialne i prawne   545 271,84 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 700 150,42 45 693,94 

III. Należności długoterminowe 332 193,22 323 044,35 

IV. Inwestycje długoterminowe 2 895 067,07 1 560 069,08 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 564,51 36 526,63 

B. A k t y w a  o b r o t o w e  1 601 861,64 4 143 740,31 

I. Zapasy   

II. Należności krótkoterminowe 1 102 793,16 1 257 342,01 

III. Inwestycje krótkoterminowe 454 950,72 2 870 528,22 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44 117,76 15 870,08 

A k t y w a  r a z e m  5 533 836,86 6 654 346,15 

Pasywa 

A. K a p i t a ł  ( f u n d u s z )  w ł a s n y  4 346 652,89 5 270 223,89 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300 000,00 300 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 

ujemna) 

  

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 442 571,23 3 482 421,31 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 513 421,86 733 538,04 

VIII. Zysk (strata) netto 90 659,80 754 264,54 

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

  

B. Z o b o w i ą z a n i a  i  r e z e r w y  n a  z o b o w i ą -
z a n i a  1 187 183,97 1 384 122,26 

I. Rezerwy na zobowiązania 333 968,64 354 836,43 

II. Zobowiązania długoterminowe   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 539 566,27 735 345,65 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 313 649,06 293 940,18 

Pasywa razem 5 533 836,86 6 654 346,15 
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2. Jednostkowy rachunek zysków i start 

 

Pozycja 

Narastająco

od 01.01.2014 r. 

do 31.03.2014 r.

Za okres

od 01.01.2014 r. 

do 31.03.2014 r.

Narastająco 

od 01.01.2015 r. 

do 31.03.2015 r. 

Za okres 

od 01.01.2015 r. 

do 31.03.2015 r. 

A. Przychody netto ze sprzedaży 

i zrównane z nimi, w tym: 
458 548,57 458 548,57 396 843,10 396 843,10 

I. Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 
458 548,57 458 548,57 396 843,10 396 843,10 

II. Zmiana stanu produktów (zwięk-

szenie - wartość dodatnia, zmniej-

szenie - wartość ujemna) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów 

na własne potrzeby jednostki 
0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów 
0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 344 212,39 344 212,39 299 898,04 299 898,04 

I. Amortyzacja 496,95 496,95 35 511,42 35 511,42 

II. Zużycie materiałów i energii 5 893,58 5 893,58 5 404,35 5 404,35 

III. Usługi obce  261 567,93 261 567,93 159 984,12 159 984,12 

IV. Podatki i opłaty 6 512,17 6 512,17 6 813,60 6 813,60 

V. Wynagrodzenia 47 996,99 47 996,99 66 863,23 66 863,23 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
21 206,77 21 206,77 20 035,29 20 035,29 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 538,00 538,00 5 286,03 5 286,03 

VIII. Wartość sprzedanych towarów 

i materiałów 
0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  114 336,18 114 336,18 96 945,06 96 945,06 

D. Pozostałe przychody operacyjne 25 053,50 25 053,50 56 046,76 56 046,76 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 17 663,28 17 663,28 

III. Inne przychody operacyjne 25 053,50 25 053,50 38 383,48 38 383,48 

E. Pozostałe koszty operacyjne 24 067,25 24 067,25 54 474,97 54 474,97 

I. Strata ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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III. Inne koszty operacyjne 24 067,25 24 067,25 54 474,97 54 474,97 

F. Zysk (strata) z działalności opera-

cyjnej (C+D-E) 
115 322,43 115 322,43 98 516,85 98 516,85 

G. Przychody finansowe 79,59 79,59 671 116,98 671 116,98 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Odsetki 0,00 0,00 25 825,24 25 825,24 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 645 291,74 645 291,74 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Inne 79,59 79,59 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 2 109,22 2 109,22 15 369,29 15 369,29 

I. Odsetki 1 049,44 1 049,44 2 928,61 2 928,61 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inne 1 059,78 1 059,78 12 440,68 12 440,68 

I. Zysk (strata) z działalności gospo-

darczej (F+G-H) 
113 292,80 113 292,80 754 264,54 754 264,54 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 

(J.I.-J.II.) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

K. Zysk (strata) brutto (I±J) 113 292,80 113 292,80 754 264,54 754 264,54 

L. Podatek dochodowy 22 633,00 22 633,00 0,00 0,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniej-

szenia zysku (zwiększenia straty) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

N. Zysk ( strata ) netto 90 659,80 90 659,80 754 264,54 754 264,54 
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3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 

 

Pozycja 

Narastająco

od 01.01.2014 r. 

do 31.03.2014 r.

Za okres

od 01.01.2014 r. 

do 31.03.2014 r.

Narastająco 

od 01.01.2015 r. 

do 31.03.2015 r. 

Za okres 

od 01.01.2015 r. 

do 31.03.2015 r. 

A. Przepływy środków pieniężnych 

z działalności operacyjnej 

  

I. Zysk (strata) netto 90 659,80 90 659,80 754 264,54 754 264,54 

II. Korekty razem 60 339,75 60 339,75 -900 690,90 -900 690,90 

III. Przepływy pieniężne netto 

z działalności operacyjnej (I±II) 
150 999,55 150 999,55 -146 426,36 -146 426,36 

B. Przepływy środków pieniężnych 

z działalności inwestycyjnej 

  

I. Wpływy 0,00 0,00 162 040,28 162 040,28 

II. Wydatki 302 500,00 302 500,00 436 007,00 436 007,00 

III. Przepływy pieniężne netto 

z działalności inwestycyjnej (I-II) 
-302 500,00 -302 500,00 -273 966,72 -273 966,72 

C. Przepływy środków pieniężnych 

z działalności finansowej 
      

I. Wpływy 191 197,21 191 197,21 287 036,52 287 036,52 

II. Wydatki 2 109,22 2 109,22 2 928,61 2 928,61 

III. Przepływy pieniężne netto 

z działalności finansowej (I-II)  189 087,99 189 087,99 284 107,91 284 107,91 

D. Przepływy pieniężne netto razem 

(A.III+B.III+C.III) 
37 587,54 37 587,54 -136 285,17 -136 285,17 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych 
37 587,54 37 587,54 -136 285,17 -136 285,17 

F. Środki pieniężne na początek 

okresu 
17 905,27 17 905,27 155 636,06 155 636,06 

G. Środki pieniężne na koniec okre-

su 
55 492,81 55 492,81 19 350,89 19 350,89 
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4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym 

 

Pozycja 

Narastająco

od 01.01.2014 r. 

do 31.03.2014 r.

Za okres

od 01.01.2014 r. 

do 31.03.2014 r.

Narastająco 

od 01.01.2015 r. 

do 31.03.2015 r. 

Za okres 

od 01.01.2015 r. 

do 31.03.2015 r. 

I. Kapitał (fundusz) własny na po-

czątek okresu (BO) 
 4 278 626,09 4 278 626,09  4 515 959,35  4 515 959,35  

I.a. Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO), po korektach 
 4 278 626,09 4 278 626,09  4 515 959,35  4 515 959,35  

II. Kapitał (fundusz) własny na ko-

niec okresu (BZ) 
 4 346 652,89  4 346 652,89  5 270 223,89   5 270 223,89  

III. Kapitał (fundusz) własny, po 

uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 
 4 346 652,89 4 346 652,89  5 270 223,89   5 270 223,89  
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IV. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r. 

 

1. Skonsolidowany bilans 

 

Pozycja 
Stan na dzień 

31.03.2014 r. 

Stan na dzień 

31.03.2015 r. 

Aktywa 

A. A k t y w a  t r w a ł e  4 605 232,25 6 724 959,76 

I. Wartości niematerialne i prawne 1 304 500,00 879 271,84 

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 367 196,67 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 2 650,42 45 693,94 

IV. Należności długoterminowe 334 443,12 323 044,35 

V. Inwestycje długoterminowe 2 915 300,20 5 073 226,33 

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 338,51 36 526,63 

B. A k t y w a  o b r o t o w e  5 572 315,80 11 286 085,87 

I. Zapasy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 1 800 615,39 1 313 096,80 

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 727 660,59 9 957 118,99 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  44 039,82  15 870,08  

A k t y w a  r a z e m  10 177 548,05 18 011 045,63 

Pasywa 

A. K a p i t a ł  ( f u n d u s z )  w ł a s n y  4 474 414,45 6 571 726,45 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300 000,00  300 000,00  

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

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

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 442 571,23  3 482 421,31  

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

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 513 421,86  2 108 029,66  

VIII. Zysk (strata) netto 218 421,36  681 275,48  

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 
0,00 0,00 

B. Kapitał mniejszości 93 975,70 -33 342,22 

C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 

D. Z o b o w i ą z a n i a  i  r e z e r w y  n a  z o b o w i ą z a n i a  5 515 182,20 11 472 661,41 

I. Rezerwy na zobowiązania 333 984,64 354 836,43 

II. Zobowiązania długoterminowe 2 119 310,41 255 000,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 215 920,19 1 376 233,43 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 845 966,96 9 486 591,55 

Pasywa razem 10 177 548,05 18 011 045,64 
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2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 

Pozycja 

Za okres

od 01.01.2014 r.

 do 31.03.2014 r.

Za okres 

od 01.01.2015 r. 

do 31.03.2015 r. 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  902 538,60 400 661,10  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  902 538,60 400 661,10  

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna)  
- -  

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  - -  

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  - -  

B. Koszty działalności operacyjnej  573 516,21 415 490,90  

I. Amortyzacja  496,95 35 511,42  

II. Zużycie materiałów i energii  6 524,55 7 621,38  

III. Usługi obce  412 985,41 241 440,35  

IV. Podatki i opłaty 17 828,91 6 813,60  

V. Wynagrodzenia  104 879,94 95 192,78  

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  29 030,99 23 625,34  

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  1 769,46 5 286,03  

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  - -  

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  329 022,39 (14 829,80) 

D. Pozostałe przychody operacyjne  46 138,10 96 994,43  

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  - -  

II. Dotacje  21 084,60 17 663,28  

III. Inne przychody operacyjne  25 053,50 79 331,15  

E. Pozostałe koszty operacyjne  24 067,57 54 475,32  

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  - -  

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  - -  

III. Inne koszty operacyjne  24 067,57 54 475,32  

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)  351 092,92 27 689,31  

G. Przychody finansowe  93,65 671 446,02  

I. Dywidendy i udziały w zyskach - -  

II. Odsetki 13,73 25 825,24  

III. Zysk ze zbycia inwestycji  - 645 291,74  

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  - -  

V. Inne  79,92 329,04  

H. Koszty finansowe  2 361,40 16 921,77  

I. Odsetki 1 059,00 4 182,59  
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II. Strata ze zbycia inwestycji  - -  

III. Aktualizacja wartości inwestycji  - -  

IV. Inne  1 302,40 12 739,18  

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 

podporządkowanych 
 

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)  348 825,17 682 213,56  

K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)  0,00 0,00  

I. Zyski nadzwyczajne  - -  

II. Straty nadzwyczajne  - -  

L. Odpis wartości firmy 20 822,96 25 036,14  

I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 20 822,96 25 036,14  

II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne - -  

M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00  

I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne - -  

II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne - -  

N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności - 24 781,67  

O. Zysk (strata) brutto (I±J)  328 002,21 681 959,10  

P. Podatek dochodowy  22 633,00 18 704,00  

I. Część bieżąca 22 633,00 18 704,00  
II. Część odroczona - -  
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  - -  

R. Zyski (straty) mniejszości 86 947,85 (18 020,38) 

S. Zysk ( strata ) netto  218 421,36 681 275,48  

 

 



 

 

23/24 

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

 

Pozycja Za okres

od 01.01.2014 r.

 do 31.03.2014 r.

Za okres 

od 01.01.2015 r. 

do 31.03.2015 r. 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

I. Zysk (strata) netto  218 421,36 681 275,48 

II. Korekty razem  4 052 779,85 7 098 162,84 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)  4 271 201,21 7 779 438,32  

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy   162 040,28 

II. Wydatki  397003,05 2 886 007,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)  -397003,05 (2 723 966,72) 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy  0,00 635 036,52 

II. Wydatki  0,00 367 182,60 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  0,00 267 853,92  

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) 3 874 198,16 5 323 325,52  

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym  0,00  

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 245 129,32 157 044,05 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 1 323 202,68 5 480 369,57  

 

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

Pozycja 

Za okres

od 01.01.2014 r.

 do 31.03.2014 r.

Za okres 

od 01.01.2015 r. 

do 31.03.2015 r. 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 309 241,50 2 848 519,31 
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korek-

tach 4 309 241,50 2 848 519,31 
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4 568 390,15 6 571 726,45 
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty)    
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V. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 

stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

 

Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta 

 

• stosowanie przyjętych zasad rachunkowości w sposób ciągły; 

• założenie, że Emitent będzie kontynuował działalności w dającej się przewidzieć przyszłości; 

• ujęcie wszystkich przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, w którym zostało osiągnięte lub 

poniesione, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz stosowanie zasady współmierności przychodów 

i związanych z nimi kosztów; 

• zasadę ostrożności; 

• niestosowanie kompensaty sald aktywów i pasywów bądź przychodów z wyjątkiem przypadków przewi-

dzianych dla prezentacji niektórych danych np.: różnic kursowych. 

 

Emitent stosuje zasadę przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji zgodnie z ich rzeczywi-

stym charakterem i skutkiem ekonomicznym a nie tylko formą prawną. 

 

Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej stosuje się w sposób ciągły całego okresu sprawoz-

dawczego. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie zasad rachunkowości na inne zmiany te bez względu 

na datę podjęcia decyzji wprowadza się ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego. 

 

Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez Emitenta i inne jednostki 

objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenioną według wartości godziwej aktywów netto 

jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi Emitenta i innych jednostek Grupy Kapitałowej objętych 

konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli. 

 

Wyłączeniu podlegają również w całości: 

a. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętymi 

konsolidacją, 

b. przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, 

c. zyski i straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konso-

lidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji, 

d. dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne Jednostce Dominującej i innym jednostkom, 

objętym konsolidacją 

 

Grupa kapitałowa Emitenta może nie dokonywać wyłączeń, jeżeli w Grupie wystąpiła sprzedaż aktywów trwa-

łych, zapasów, pod warunkiem, że na sprzedaży spółka nie generowała zysku lub marża była nieznaczna. 
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W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych 

 

Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu gór-

nych stawek określonych przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 

3.500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzysty-

wania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe można stosować zasady określone 

dla środków trwałych. 

 

W zakresie ewidencji środków trwałych 

 

Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 

składników majątku pomniejszonych o dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz dokonane odpisy aktualizujące 

ich wartość. 

 

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych 

do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Możliwe jest 

w uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłużanie okresu amortyzacji jeżeli przewidywany okres użytko-

wania jest dłuższy lub krótszy niż wynikający z zastosowania przepisów podatkowych. Odpisów dokonuje się 

w równych ratach co miesiąc, a gdy środki trwałe są użytkowane sezonowo tylko - za okres ich wykorzystania. 

Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amor-

tyzacji: przez liczbę miesięcy w sezonie. 

 

Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500 zł dokonywana jest jednora-

zowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania.  

 

W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę war-

tości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środka trwałe-

go. 

 

W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie 

 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych 

przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe 

z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących 

wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 
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W zakresie inwestycji długoterminowych 

 

Udziały lub akcje, w tym od jednostek podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej 

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

 

Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia przez 

jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finan-

sowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 

 

W zakresie rzeczowych składników aktywów obrotowych 

 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyż-

szych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

 

Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób: 

a) materiały - w cenie zakupu 

b) półprodukty i produkty w toku - w rzeczywistym koszcie wytworzenie 

c) produkty gotowe - w rzeczywistym koszcie wytworzenie 

d) towary - w cenie zakupu 

 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą 

ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych 

do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych lub kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług lub kosztów sprzedaży. 

 

Stosowane metody rozchodu - przyjmuje się, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach 

(kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).  

 

W zakresie ewidencji należności 

 

Należności wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Należności są wyceniane zgodnie 

z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. 

 

W zakresie ewidencji środków pieniężnych 

 

Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. 

Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych zgodnie z obecnie obo-

wiązującymi przepisami. 



 

 

27/24 

Znajdujące się w kasach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na ostatni dzień 

każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków 

potwierdzenia ich stanu. 

 

W zakresie kapitałów (funduszy) własnych 

 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów 

i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

 

W zakresie kapitałów (funduszy) własnych 

 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów 

i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 

oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. 

Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. 

 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały na skutek aktualizacji 

wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału 

rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości 

aktywów trwałych, których uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wyso-

kości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego. 

 

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zali-

czonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) 

z aktualizacji wyceny zmniejszają do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) 

z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy 

z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekracza-

jącej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawcze-

go. 

 

W zakresie rezerw 

 

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się 

je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych 

kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależne od okoliczności, z którymi 

przyszłe zobowiązania się wiążą. 

 

Rezerwy tworzone są m.in. na poniższe tytuły: 



 

 

28/24 

a) skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego. 

 

W zakresie ewidencji zobowiązań 

 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których 

uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub 

wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej. 

 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zo-

bowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako 

krótkoterminowe. 

 

W zakresie rozliczeń międzyokresowych - w pasywach 

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadają-

cych na bieżący okres sprawozdawczy. 

 

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się m.in.: 

a) rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi, 

b) wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy 

wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania. 

 

W zakresie ewidencji przychodów 

 

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, pomniejszone 

o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą. 

 

W zakresie ewidencji kosztów 

 

Spółka prowadzi koszty w układzie porównawczym. 

 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zy-

sków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, 

utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przeka-

zania darowizn; 

b) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktu-

alizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi; 

c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki 

ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi; 
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d) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogól-

nym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 

 

W zakresie opodatkowania 

 

Wynik brutto korygują: 

a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych; 

b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

W zakresie podatku dochodowego odroczonego 

 

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

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

w przyszłości zmniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej 

do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

 

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

wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, 

które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 

(funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny. 

 


