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1. Podstawowe informacje o Spółce 

1.1 Dane Spółki 

 

Dane Emitenta 

Firma Langloo.com 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba ul. Sarmacka 17/63, 02-972 Warszawa 

Telefon/fax +48 22 852 00 37/+48 22 295 13 15 

Internet www.langloo.com 

e-mail biuro@langloo.com 

KRS 0000358791 

REGON 142367058 

NIP 951-231-22-04 

 

 

1.2 Zarząd Spółki 

Zarząd Langloo.com S.A. 

Michał Wróblewski Prezes Zarządu 

Dariusz Dziurzański Wiceprezes Zarządu 

Aneta Woźniak  Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

http://www.langloo.com/
mailto:biuro@langloo.com
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1.3. Rada Nadzorcza 

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: 

 

Rada Nadzorcza Langloo.com S.A. 

Maciej Hazubski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jansson Antmann Członek Rady Nadzorczej 

Magdalena Chudzikiewicz Członek Rady Nadzorczej 

Łukasz Denejko Członek Rady Nadzorczej 

Małgorzata Wójcik Członek Rady Nadzorczej 
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1.4 Akcjonariat 

Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających, na dzień 

sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura przedstawia 

się następująco: 

 

Akcjonariusze Langloo.com SA 

Lp. 

Imię i nazwisko/ 
nazwa 

Akcjonariusza 
Seria akcji Liczba akcji 

Udział  
w kapitale 

Udział 
w głosach 

1 Michał Wróblewski A 6.339.337 29,36 % 29,36 % 

2 

IQ Partners SA* 

A 
3.580.000 

18,52 % 18,52 % 
B 420.000 

3 Polskapresse Sp. z o.o. E 3.571.428 16,54 % 16,54 % 

4 Dariusz Dziurzański A 1.260.663 5,84 % 5,84 % 

5 

Pozostali 

B 3.580.000 

29,74 % 29,74 % C 843.320 

D 2.000.000 

Razem 

21.594.748 100 % 100 % 

* spółka posiada akcje za pośrednictwem swojej spółki zależnej - Ventures Hub sp. z o.o. (IQ Partners S.A. 

posiada   100 proc. udziałów w Ventures Hub sp. z o.o) 
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2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 

2.1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 

 

Wyszczególnienie 

Za okres  

od 01.01.2015  

do 31.03.2015 

Za okres  

od 01.01.2014  

do 31.03.2014 

Narastająco  

I Q 2015 

Narastająco  

I Q 2014 

Przychody netto ze sprzedaży 765.702,92 588.650,00 765.702,92 588.650,00 

Zysk/strata ze sprzedaży 8.315,07 108.969,82 8.315,07 108.969,82 

Zysk/strata z działalności 

operacyjnej 8.315,07 95.073,74 8.315,07 95.073,74 

Zysk/strata brutto 120,64 90.900,33 120,64 90.900,33 

Zysk/strata netto 120,64 90.900,33 120,64 90.900,33 

 

Wyszczególnienie 
Stan na dzień  

31.03.2015 

Stan na dzień  

31.03.2014 

Kapitał własny 2.824.081,93 2.800.871,99 

Należności długoterminowe - - 

Należności krótkoterminowe 1.256.711,99 865.865,25 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

20.902,79 0,99 

Zobowiązania długoterminowe - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 1.908.709,48 912.316,51 

Amortyzacja 153.899,82 123.688,17 
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2.2. Bilans na dzień 31.03.2015 

2.2.1. AKTYWA 

AKTYWA 31.12.2014 31.03.2015 

A.  AKTYWA TRWAŁE  3 034 333,23    3 187 806,05   

I.  Wartości niematerialne i prawne  1 691 858,43    1 537 958,61   

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych                   –                       –     

2.  Wartość firmy                   –                       –     

3.  Inne wartości niematerialne i prawne  1 691 858,43    1 537 958,61   

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                   –                       –     

II.  Rzeczowe aktywa trwałe  1 342 474,80    1 649 847,44   

1.  Środki trwałe                   –                       –     

a)  grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)                   –                       –     

b)  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                   –                       –     

c)  urządzenia techniczne i maszyny                   –                       –     

d)  środki transportu                   –                       –     

e)  inne środki trwałe                   –                       –     

2.  Środki trwałe w budowie  1 342 474,80    1 649 847,44   

3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie                   –       

III.  Należności długoterminowe                   –                       –     

1.  Od jednostek powiązanych                   –                       –     

2.  Od pozostałych jednostek                   –                       –     

IV.  Inwestycje długoterminowe                   –                       –     

1.  Nieruchomości                   –                       –     

2.  Wartości niematerialne i prawne                   –                       –     

3.  Długoterminowe aktywa finansowe                   –                       –     

a)  w jednostkach powiązanych                   –                       –     

–  udziały lub akcje                   –                       –     

–  inne papiery wartościowe                   –                       –     

–  udzielone pożyczki                   –                       –     

–  inne długoterminowe aktywa finansowe                   –                       –     

b)  w pozostałych jednostkach                   –                       –     

–  udziały lub akcje                   –                       –     

–  inne papiery wartościowe                   –                       –     

–  udzielone pożyczki                   –                       –     

–  inne długoterminowe aktywa finansowe                   –                       –     

4.  Inne inwestycje długoterminowe                   –                       –     

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                   –                       –     

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                   –                       –     

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe                   –                       –     

B.  AKTYWA OBROTOWE  1 834 949,43    1 820 470,36   
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I.  Zapasy         5 638,73           5 638,73   

1.  Materiały                   –                       –     

2.  Półprodukty i produkty w toku                   –                       –     

3.  Produkty gotowe                   –                       –     

4.  Towary         5 638,73           5 638,73   

5.  Towary poza jednostką                   –                       –     

II.  Należności krótkoterminowe  1 236 645,82    1 256 711,99   

1.  Należności od jednostek powiązanych                   –                       –     

a)  z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:                   –                       –     

–  do 12 miesięcy                   –                       –     

–  powyżej 12 miesięcy                   –                       –     

b)  inne                   –                       –     

2.  Należności od pozostałych jednostek  1 236 645,82    1 256 711,99   

a)  z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:     906 063,13       878 317,22   

–  do 12 miesięcy     906 063,13       878 317,22   

–  powyżej 12 miesięcy                   –                       –     

b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 

        22 528,64   

c)  inne     330 582,69       355 866,13   

d)  dochodzone na drodze sądowej                   –                       –     

III.  Inwestycje krótkoterminowe         9 568,03         26 772,79   

1.  Krótkoterminowe aktywa finansowe         9 568,03         26 772,79   

a)  w jednostkach powiązanych         1 800,00           1 800,00   

–  udziały lub akcje         1 800,00           1 800,00   

–  inne papiery wartościowe                   –                       –     

–  udzielone pożyczki                   –                       –     

–  inne krótkoterminowe aktywa finansowe                   –                       –     

b)  w pozostałych jednostkach         4 070,00           4 070,00   

–  udziały lub akcje                   –                       –     

–  inne papiery wartościowe                   –                       –     

–  udzielone pożyczki         4 070,00           4 070,00   

–  inne krótkoterminowe aktywa finansowe                   –                       –     

c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne         3 698,03         20 902,79   

–  środki pieniężne w kasie i na rachunkach         3 698,03         20 902,79   

–  inne środki pieniężne                   –                       –     

–  inne aktywa pieniężne                   –                       –     

2.  Inne inwestycje krótkoterminowe                   –                       –     

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     583 096,85       531 346,85   

SUMA AKTYWÓW  4 869 282,66    5 008 276,41   
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2.2.2. PASYWA 

PASYWA 31.12.2014 31.03.2015 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  2 823 961,29    2 824 081,93   

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy  2 159 474,80    2 159 474,80   

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)                   –                       –     

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

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy     370 245,12       370 245,12   

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny                   –                       –     

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                   –                       –     

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych     185 733,81       294 241,37   

VIII.  Wynik finansowy netto roku obrachunkowego     108 507,56              120,64   

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

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  2 045 321,37    2 184 194,48   

I.  Rezerwy  na zobowiązania                   –                       –     

1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                   –                       –     

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne                   –                       –     

–  długoterminowa                   –                       –     

–  krótkoterminowa                   –                       –     

3.  Pozostałe rezerwy                   –                       –     

–  długoterminowe                   –                       –     

–  krótkoterminowe                   –                       –     

II.  Zobowiązania długoterminowe                   –                       –     

1.  Wobec jednostek powiązanych                   –                       –     

2.  Wobec pozostałych jednostek                   –                       –     

a)  kredyty i pożyczki                   –                       –     

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                   –                       –     

c)  inne zobowiązania finansowe                   –                       –     

d)  inne                   –                       –     

III.  Zobowiązania krótkoterminowe  1 769 836,37    1 908 709,48   

1.  Wobec jednostek powiązanych                   –                       –     

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                   –                       –     

–  do 12 miesięcy                   –                       –     

–  powyżej 12 miesięcy                   –                       –     

b)  inne                   –                       –     

2.  Wobec pozostałych jednostek  1 769 836,37    1 908 709,48   

a)  kredyty i pożyczki     456 315,25       617 777,52   

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                   –                       –     

c)  inne zobowiązania finansowe                   –                       –     

d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  1 161 055,21    1 016 544,97   



  LANGLOO.COM S.A. - Raport za I kwartał 2015 r. 
 

Strona 10 z 26 

Spółka Langloo.com SA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

numer NIP 951-231-22-04, REGON 142367058, kapitał zakładowy w wysokości 2.159.474,80 zł. 
Dane teleadresowe: ul. Sarmacka 17/63, 02-972 Warszawa, Biuro Handlowe: ul. Fosa 31, 02-768 Warszawa, 

tel. + 48 22 852 00 37, fax  +48 22 295 13 15, e-mail: biuro@langloo.com, www: www.langloo.com 

 

 

–  do 12 miesięcy  1 161 055,21    1 016 544,97   

–  powyżej 12 miesięcy                   –                       –     

e)  zaliczki otrzymane na dostawy                   –                       –     

f)  zobowiązania wekslowe                   –                       –     

g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń       53 315,90                     –     

h)  z tytułu wynagrodzeń         7 999,16                     –     

i)  inne       91 150,85       274 386,99   

3.  Fundusze specjalne                   –                       –     

IV.  Rozliczenia międzyokresowe     275 485,00       275 485,00   

1.  Ujemna wartość firmy                   –                       –     

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe     275 485,00       275 485,00   

–  długoterminowe     275 485,00       275 485,00   

–  krótkoterminowe                   –                       –     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  LANGLOO.COM S.A. - Raport za I kwartał 2015 r. 
 

Strona 11 z 26 

Spółka Langloo.com SA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

numer NIP 951-231-22-04, REGON 142367058, kapitał zakładowy w wysokości 2.159.474,80 zł. 
Dane teleadresowe: ul. Sarmacka 17/63, 02-972 Warszawa, Biuro Handlowe: ul. Fosa 31, 02-768 Warszawa, 

tel. + 48 22 852 00 37, fax  +48 22 295 13 15, e-mail: biuro@langloo.com, www: www.langloo.com 

 

 

2.3. Rachunek zysków i strat na dzień 31.03.2015 

  31.12.2014 31.03.2015 

A.  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:     4 421 098,87          765 702,92   

          –  od jednostek powiązanych     

      I.  Przychód ze sprzedaży produktów i usług     4 403 058,48          765 702,92   

      II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                    –       

      III.  Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki     

      IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          18 040,39                      –     

B.  Koszty działalności operacyjnej      4 381 061,94          757 387,85   

      I.  Amortyzacja        594 401,00          153 899,82   

      II.  Zużycie materiałów i energii          26 488,42             7 001,41   

      III.  Usługi obce     3 302 478,18          478 713,91   

      IV.  Podatki i opłaty, w tym:              751,52                176,26   

                –  podatek akcyzowy                      –     

      V.  Wynagrodzenia        215 374,00             7 832,00   

      VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia          29 726,60             1 624,36   

      VII.  Pozostałe koszty rodzajowe        201 616,70          108 140,09   

      VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów          10 225,52                      –     

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)          40 036,93             8 315,07   

D.  Pozostałe przychody operacyjne        138 292,11                      –     

      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                    –                        –     

      II.  Dotacje                    –                        –     

      III.  Inne przychody operacyjne        138 292,11                      –     

E.  Pozostałe koszty operacyjne          14 209,65                      –     

      I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                    –                        –     

      II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                    –                        –     

                     aktualizacja wartości środków trwałych                      –     

                    aktualizacja wartości należności                      –     

      III.  Inne koszty operacyjne          14 209,65                      –     

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)        164 119,39             8 315,07   

G.  Przychody finansowe                 5,17                   0,16   

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                    –                        –     

            –  od jednostek powiązanych                    –                        –     

      II.  Odsetki, w tym:                 5,17                   0,16   

            –  od jednostek powiązanych                    –                        –     

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji                    –                        –     

      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji                    –                        –     

      V.  Inne                    –                        –     

H.  Koszty finansowe          30 074,00             8 194,59   

      I.  Odsetki, w tym:          30 074,00             8 194,59   

            –  dla jednostek powiązanych                    –                        –     

      II.  Strata ze zbycia inwestycji                    –                        –     

      III.  Aktualizacja wartości inwestycji                    –                        –     

      IV. Inne                    –                        –     

I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)        134 050,56                120,64   

J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)                    –                        –     
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      I.  Zyski nadzwyczajne                    –                        –     

      II.  Straty nadzwyczajne                    –                        –     

K.  Zysk (strata) brutto (I+J)        134 050,56                120,64   

L.  Podatek dochodowy 25 543                    –     

M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                    –                        –     

N.  Zysk (strata) netto (K–L–M)        108 507,56                120,64   
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2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2014 

  31.12.2014 31.03.2015 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)     2 824 081,93       2 823 961,29   

–  korekty błędów podstawowych     

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach     2 824 081,93       2 823 961,29   

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu     2 159 474,80       2 159 474,80   

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                    –                        –     

a) zwiększenie (z tytułu)                    –                        –     

–  wydania udziałów (emisji akcji)                    –       

–  dopłata do kapitału                      –     

–  konwersja pożyczki                      –     

b) zmniejszenie (z tytułu)                    –                        –     

–  umorzenia udziałów (akcji)     

–       

–       

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu     2 159 474,80       2 159 474,80   

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu                    –       

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy                    –                        –     

a) zwiększenie (z tytułu)                    –                        –     

–                      –       

–       

b) zmniejszenie (z tytułu)                    –                        –     

–       

–       

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu                    –                        –     

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu                    –       

a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu                    –                        –     

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu        370 245,12          370 245,12   

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                    –                        –     

a) zwiększenie (z tytułu)                    –                        –     

–  emisji akcji powyżej wartości nominalnej                    –       

–  z podziału zysku (ustawowo)                      –     

–  z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                    –                        –     

–  z przeszacowanie środków trwałych     

b) zmniejszenie (z tytułu)                    –                        –     

–  pokrycia straty                    –       

–       

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu        370 245,12          370 245,12   
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5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu                    –                        –     

5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                    –                        –     

a) zwiększenie (z tytułu)                    –                        –     

–  korekty aktualizującej wartość     

b) zmniejszenie (z tytułu)                    –                        –     

–  zbycia środków trwałych     

–                      –       

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                    –                        –     

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu                    –       

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                    –                        –     

a) zwiększenie (z tytułu)                    –                        –     

–       

b) zmniejszenie (z tytułu)                    –                        –     

–       

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                    –                        –     

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu        185 733,81          294 241,37   

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                    –                        –     

–  korekty błędów podstawowych     

7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach        266 804,64          294 241,37   

a) zwiększenie (z tytułu)                    –                        –     

–       

b) zmniejszenie (z tytułu)                    –                        –     

–  pokrycia straty                    –                        –     

–  wypłata dywidendy     

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu        266 804,64          294 241,37   

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,        –81 070,83                      –     

–  korekty błędów podstawowych                    –       

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach        –81 070,83                      –     

a) zwiększenie (z tytułu)                    –                        –     

–  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                    –       

–       

b) zmniejszenie (z tytułu)                    –                        –     

–  przeznaczenie zysku na pokrycie strat                    –                        –     

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu        –81 070,83                      –     

7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu        266 804,64          294 241,37   

8. Wynik netto        108 507,56                120,64   

a) zysk netto        108 507,56                120,64   

b) strata netto     

c) odpisy z zysku     

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)     2 823 961,29       2 824 081,93   

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)     
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2.5 Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.03.2015 

 31.12.2014 31.03.2015 

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I.  Zysk (strata) netto        108 507,56                120,64   

II.  Korekty razem        231 282,84          162 994,49   

1.  Amortyzacja        594 401,00          153 899,82   

2.  Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych                    –                        –     

3.  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                    –                        –     

4.  Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej                    –                        –     

5.  Zmiana stanu rezerw                    –                        –     

6.  Zmiana stanu zapasów          –4 709,39                      –     

7.  Zmiana stanu należności      –387 114,13          –20 066,17   

8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,  z wyjątkiem pożyczek i kredytów        416 790,70          –22 589,16   

9.  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych      –388 085,34            51 750,00   

10.  Inne korekty                    –                        –     

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)        339 790,40          163 115,13   

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      

I.  Wpływy                    –                        –     

1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     

2.  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne                      –     

3.  Z aktywów finansowych, w tym:                    –                        –     

a)  w jednostkach powiązanych                    –                        –     

–  zbycie aktywów finansowych                    –       

–  dywidendy i udzialy w zyskach     

–  spłata udzielonych pozyczek długoterminowych     

–  odsetki     

–  inne wpływy z aktywów finansowych                    –       

4.  Inne wpływy inwestycyjne     

II.  Wydatki        742 682,50          307 372,64   

1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych        742 682,50          307 372,64   

2.  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne     

3.  Na aktywa finansowe, w tym:                    –                        –     

a)  w jednostkach powiązanych                    –       

b)  w pozostałych jednostkach                    –                        –     

–  nabycie aktywów finansowych                    –       

–  udzielone pożyczki długoterminowe     

4.  Inne wpływy inwestycyjne     

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)      –742 682,50        –307 372,64   

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I.  Wpływy        393 132,04          161 462,27   

1.  Wpływ netto z wydania udziałw (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału                    –       

2.  Kredyty i pożyczki        392 769,04          161 462,27   

3. Dotacja                    –                        –     
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4.  Inne wpływy finansowe              363,00                      –     

II.  Wydatki                    –                        –     

1.  Nabycie udziałów (akcji) własnych     

2.  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli     

3.  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku                    –                        –     

4.  Spłaty kredytów i pożyczek                    –                        –     

5.  Wykup dłużnych papierów wartościowych     

6.  Z tytułu innych zobowiązań finansowych     

7.  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                    –       

8.  Odsetki                    –                        –     

9.  Inne wydatki finansowe                    –                        –     

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)        393 132,04          161 462,27   

D.  Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)          –9 760,06            17 204,76   

E.  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:          –9 760,06            17 204,76   

–  zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych     

F.  Środki pieniężne na początek okresu          13 458,09             3 698,03   

G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)           3 698,03            20 902,79   

–  o ograniczonej mozliwości dysponowania     
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3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 

 
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości: 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia  

lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych 

dokonuje się metoda liniową. 

Środki trwałe w budowie – wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nie są 

amortyzowane. 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych 

od cen ich sprzedaży na dzień bilansowy. 

Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej 

wyceny. 

Środki pieniężne - spółka posiada tylko krajowe środki pieniężne, które wykazuje w wartości    
nominalnej. 
 
Kapitały ( fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 
 
Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 
 
Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty 
 
Koszty - Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Jednostka sporządza porównawczy 
rachunek zysków i strat. 
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4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta  

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

w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte 

wyniki 

Na osiągnięte w I kwartale przychody Emitenta wpływ miały w szczególności prace realizowane  

na zlecenie stałych odbiorców, m.in. szereg prac programistycznych wykonanych dla Salago Systems  

Sp. z o.o. W ramach zlecenia Salago Systems zespół Emitenta wykonał systemy: wymiany danych, baz 

danych, sterowania procesami zamówień, system kontroli realizacji zamówień, nowego kanału sprzedaży, 

system użytkowników kanałów sprzedaży oraz system bilingowy. Przychody osiągano również ze sprzedaży 

multimedialnych kursów Bussines English oraz innych prac programistycznych wykonanych na zlecenie 

stałych odbiorców. Ponadto zespół Emitenta wykonywał prace mające na celu realizację zleceń związanych  

z tłumaczeniami oraz, jak w poprzednich kwartałach, źródłem przychodów Emitenta była sprzedaż dostępów 

do kursów na platformie e-learningowej langloo.com, realizacja tłumaczeń dla klientów zewnętrznych oraz 

usługi doradcze w zakresie rynku e-learning. 

Koszty działalności operacyjnej to przede wszystkim koszty związane z realizacją projektów dofinansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. m.in. projektu „Rozwój firmy Langloo.com 

S.A. poprzez implementację systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy  

z partnerami”. W I kwartale b.r. Emitent zakończył wszystkie prace związane z realizacją projektu, w efekcie 

posiada kompletny system informatyczny - platformę B2B wyposażoną w szereg funkcjonalności ułatwiających 

współpracę z kontrahentami. W związku z powyższym Emitent wystąpił do Polskiej Agencji Przedsiębiorczości 

z wnioskiem o płatność końcową i oczekuje na jej realizację.  

 W I kwartale Emitent kontynuował także prace związane z realizacją projektu „Realizacja planu rozwoju 

eksportu przez firmę Langloo.com S.A.”. W I kwartale poniesiono m.in. koszty zakupu baz danych z rynku 

niemieckiego i hiszpańskiego, koszty związane z zakupem usług doradczych w zakresie określania, 

wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych  

na rynkach niemieckim oraz hiszpańskim, a także koszty obecności marketingowej na rynkach zagranicznych. 
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Realizacja tych działań pozwoliła Emitentowi ubiegać się o płatność pośrednią – częściową refundację 

kosztów związanych z zakończeniem działań wyznaczonych harmonogramem projektu. 

Emitent poniósł również koszty związane z realizacją Mistrzostw Polski Uczniów w Nauce Języka Angielskiego 

Langloo CUP Spring. Była to druga edycja niekomercyjnego projektu, który ma na celu m.in. wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów szkół polskich poprzez umożliwienie bezpłatnej nauki języka angielskiego  

na platformie langloo.com.  

W związku z realizacją Mistrzostw poniesiono koszty związane z odpowiednim przygotowaniem platformy 

langloo.com, tj. koszty wyposażenia platformy w nowe moduły i funkcjonalności. Do konkursu Langloo Cup 2 

przygotowano zestaw nowych modułów i usprawnień rozszerzających możliwości przeprowadzenia konkursu.  

Emitent poniósł również koszty związane z promocją wydarzenia.   

Projekt Langloo CUP przyczynił się m.in. do propagowania nauki metodą e-learningu, a także stał się formą 

promocji serwisu oraz  platformy językowej Emitenta, co przekłada się na stały wzrost sprzedaży 

abonamentów do platformy językowej langloo.com oraz zwiększenie liczby użytkowników serwisu. 

Ponadto, w związku z planami rozszerzenia działalności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014-2020, Emitent zawarł umowę z firmą PL Europa S.A., w ramach której realizował 

będzie działania związane z pozyskiwaniem klientów oraz pisaniem wniosków o dotacje i pożyczki ze środków 

unijnych na projekty celowe, w tym projekty wykorzystujące rozwiązania informatyczne – platformę  

e-learningową oraz zdalne szkolenia tematyczne przeznaczone m.in. dla pracowników firm, urzędników 

państwowych i samorządowych (Rap. EBI nr 9/2015). W związku z powyższym Emitent poniósł koszty 

związane z organizacją zespołu dedykowanego wymienionym działaniom, koszty szkoleń oraz koszty 

organizacji biur terenowych.  

Wyżej opisane działania przełożyły się na wysokość zobowiązań wykazanych na dzień 31 marca 2015. Należy 

mieć jednak na uwadze fakt, że poniesione koszty zostaną wkrótce częściowo zrefundowane przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a przeprowadzone działania przełożą się na wzrost przychodów 

Emitenta w przyszłych okresach. 
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5. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz 

wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie 

kwartalnym 

Emitent nie publikował prognoz wyników na 2015 rok. 

6. Informacja na temat aktywności w zakresie wprowadzenia rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

Działalność Emitenta nakierowana jest na prowadzenie działań w ramach tworzenia i wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań. Będąc w posiadaniu autorskiej  platformy e-learningowej działającej  

w nowoczesnym formacje szkoleń online - SCORM oraz bogatej oferty kursów, zasobów multimedialnych  

i dydaktycznych, Emitent realizuje projekty związane m.in. z innowacyjną nauką języków obcych, jak również  

z innowacyjnymi rozwiązaniami dla edukacji.  

W I kwartale Emitent zorganizował II edycję on-line Mistrzostw Polski Uczniów w Języku Angielskim Langloo 

CUP. Akcja miała na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół polskich poprzez umożliwienie 

darmowej nauki języka angielskiego na platformie langloo.com oraz pokazanie, jak skuteczną metodą nauki 

jest e-learning i jak w krótkim czasie dzięki tej metodzie nauczania można efektywnie przyswajać wiedzę. 

Dzięki tej akcji Emitent udowodnił, że systematyczna nauka na platformie langloo.com przynosi efekty  

w krótkim czasie i motywuje do dalszego samorozwoju, jak również że platforma langloo.com umożliwia 

efektywną naukę  w dowolnym czasie i miejscu.  

Wydarzenie Langloo CUP wsparły: Polskapress, Junior Media, Media Regionalne, Instytut Nowoczesnej 

Edukacji, Nowe Horyzonty Edukacji oraz Neurogra.pl. 

Projekt Langloo CUP przyczynił się m.in. do propagowania nauki metodą e-learningu, a także stał się formą 

promocji serwisu oraz  platformy językowej Emitenta. 
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Do konkursu Langloo Cup 2 przygotowano zestaw nowych modułów i usprawnień rozszerzających możliwości 

przeprowadzenia konkursu. Wprowadzono moduł nowej kategorii - Kategoria Rodzinna, w której uczeń wraz  

z rodzicem lub rodzeństwem, wspólnie uczą się języka angielskiego konkurując z innymi podobnymi 

zespołami. Moduł umożliwia tworzenie zespołów rodzinnych, przypisywanie im odpowiedniego materiału 

merytorycznego do przyswojenia, a także umożliwia zarządzanie procesem udziału w samych rozgrywkach. 

Wprowadzono również moduł szczegółowego podglądu pracy użytkownika na poszczególnych kursach – 

dający m.in. możliwość szczegółowego śledzenia wyników cząstkowych uzyskanych na poszczególnych 

ćwiczeniach, a także wyników z podziałem na poszczególne kompetencje języka angielskiego. 

Oprócz warstwy informatycznej do konkursu wprowadzono nowy poziom zaawansowania C1/C2 – 

zaawansowany-biegły. Na potrzeby konkursu wykonano 8 kursów, zawierających łącznie ponad 300 stron 

interaktywnych ćwiczeń sprawdzających wiedzę z poszczególnych kompetencji znajomości języka 

angielskiego. 

Ponadto zakończono prace związane z realizacją projektu „Rozwój firmy Langloo.com S.A. poprzez 

implementację systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami” 

W efekcie stworzono system informatyczny, którego celem jest wsparcie procesów biznesowych 

realizowanych w spółce oraz u jej Partnerów. Wśród wykonanych modułów można wymienić: 

a. Moduł  harmonogram prac  

W ramach procesów biznesowych realizowanych przez Emitenta i jego Partnerów biznesowych kluczowe jest 

odpowiednie nadzorowanie realizowanych projektów. Realizacja filmów, serwisów internetowych, czy też 

szkoleń e-learningowych to projekty złożone składające się z tysięcy podprocesów. W każdy z tych projektów 

zaangażowanych jest po obu stronach wiele osób, stąd też kluczowe dla powodzenia realizacji danego 

projektu jest nie tylko nadzorowanie jakości prac ale również nadzorowanie odpowiedniej ich kolejności. 

System B2B wyposażony jest w moduł zapewniający odpowiednie nadzorowanie realizowanych projektów. 

Moduł ten umożliwia tworzenie harmonogramu prac dla określonego projektu będącego w realizacji,  

z możliwością zaznaczenia wagi danego zadania. Moduł ten pozwala na przyporządkowanie  
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do poszczególnych zadań osób odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także na określanie statusu ich 

zaawansowania. Moduł pozwala na określenie osób odpowiedzialnych za zadania i podzadania, posiada 

rozbudowany mechanizm automatycznych powiadomień, alertów i komunikatów. 

b. Moduł zlecania, nadzoru i akceptacji prac 

Moduł zlecania, nadzoru i akceptacji prac służy do komunikacji pomiędzy Emitentem i jego Partnerami  

w zakresie zlecania nowych projektów oraz akceptacji warunków współpracy, np. określonych należności  

za wykonaną usługę, czasu realizacji, wymagań szczegółowych itp. Moduł umożliwia Emitentowi przesyłanie 

zapytań ofertowych dotyczących realizacji nowych zleceń zawierających opisy projektów, ich wstępną 

specyfikację, wymagania techniczno-funkcjonalne, wymagania metodyczne, a także proponowany czas 

realizacji, budżet i inne konieczne do sporządzenia odpowiedniej wyceny materiały. 

Moduł zapewnia również funkcje nadzoru nad realizacją poszczególnych zadań danego zlecenia oraz bieżące 

śledzenie zmian, a także możliwość planowania zadań na przyszłość. Moduł umożliwia również,  

po zakończeniu wszystkich zadań, porównanie kosztów realizacji z zakładanymi kosztami i rozliczenie 

realizowanych zleceń. 

W module zleceń, dla użytkowników systemu B2B, dostępna będzie również historia zleceń umożliwiająca 

podgląd zleceń już zakończonych. 

c. Moduł EDI 

Moduł EDI wspiera mechanizm elektronicznej wymiany dokumentów. Jego zadaniem jest automatyzacja 

dystrybucji i wprowadzanie dystrybucji dokumentów w formie wyłącznie elektronicznej wysyłanych na każdym 

etapie realizacji określonego przedsięwzięcia biznesowego. Celem modułu EDI jest całkowite zastąpienie  

w relacjach pomiędzy Emitentem i jego Partnerami obiegu tradycyjnych dokumentów papierowych na rzecz 

dokumentów elektronicznych. Rezultatem wprowadzenia EDI jest eliminacja konieczności wielokrotnego 

wprowadzania tych samych danych, a także dokładność i pewność przepływu informacji.  
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d.  Moduł managera plików i obiegu dokumentów (DMS) 

Moduł managera plików i obiegu dokumentów umożliwia sprawne zarządzanie dokumentami i danymi - 

umożliwia on dodawanie plików dla poszczególnych projektów i zadań realizowanych projektów. Dodatkowo, 

w celu wprowadzenia porządku stworzono repozytorium dla plików, które nie są związane z konkretnymi 

projektami (ale mogą być potrzebne w przyszłości).  

e.  System komunikacji 

System B2B zapewnia bezpieczne komunikowanie się pomiędzy jego użytkownikami. Na potrzeby integracji 

systemów stworzono prywatną „chmurę” z dostępem wymagającym certyfikowanego uwierzytelniania. Dostęp 

ten przewidziany będzie dla zespołu Emitenta oraz jego Partnerów. Aplikacja systemu komunikacji pozwala  

na komunikację asynchroniczną - wielu użytkowników będzie mogło komunikować się jednocześnie.  

f.  Moduł podpisu elektronicznego 

Wprowadzony moduł podpisu elektronicznego gwarantuje bezpieczeństwo przekazywania danych – umów, 

zamówień, faktur, protokołów odbioru itp.. Dokumenty opatrzone są podpisem elektronicznym, co uniemożliwi 

ich późniejszą modyfikację przez osobę nie mającą odpowiednich uprawnień. Wprowadzenie podpisu 

elektronicznego zostanie wykorzystane w komunikacji przy realizacji procesów biznesowych pomiędzy 

Emitentem i jego Partnerami, dzięki czemu zostanie wyeliminowany tradycyjny obieg dokumentów 

papierowych. 

 

W I kwartale 2015 wykonano również szereg prac modernizacyjnych związanych z optymalizacją prezentacji 

kontentu merytorycznego w portalu Langloo.com. Zmiany te dotyczyły, między innymi modułu gramatyki 

angielskiej, który został całkowicie przebudowany. 

Emitent wciąż ulepsza i rozbudowuje swoją autorską platformę e-learningową. Dokonano wielu istotnych 

zmian i rozszerzeń programistycznych wpływających na szybkość działania platformy i uruchamiania się 

poszczególnych kursów w formacie SCORM. W chwili obecnej na platformie dostępnych jest ponad 300 
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kursów z zakresu języka angielskiego – dotyczących ogólnej nauki języka angielskiego na poziomach  

od początkującego do zaawansowanego, a także zestaw kursów korepetycyjnych przeznaczonych do nauki 

poszczególnych zagadnień języka angielskiego. 

Emitent planuje dalszą rozbudowę platformy e-learningowej, zarówno w części dotyczącej konkursów, jak  

i części zapewniającej naukę on-line na kursach w formacie SCORM. W części konkursowej, zależnie  

od potrzeb, zakłada wprowadzenie się nowych kategorii, w ślad za tym stworzone zostaną moduły 

zapewniające ich odpowiednią obsługę i zarządzanie nimi. 

 W części kursów edukacyjnych trwają prace nad wprowadzeniem szkoleń w nowym formacie SCORM 2004, 

co przyczyni się do bardziej pełnego wykorzystania danych pochodzących z analizy cząstkowych wyników 

uzyskiwanych przez użytkowników podczas procesu nauki. Zgodnie z założeniami, przyczyni się to  

do większego uszczegółowienia statystyk, dzięki czemu kursanci otrzymają pełniejszą informację na temat 

swojej znajomości poszczególnych kompetencji językowych. 
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7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent tworzy grupę kapitałową, w skład 

której wchodzi spółka zależna, w której Emitent posiada 100 % udziałów – e-Learning Trends Sp. z o.o. 

 

Dane jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej 

Firma e-Learning Trends 

Forma prawna  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba ul. Sarmacka 17/63, 02-972 Warszawa 

Telefon/fax +48 22 852 00 37/+48 22 295 13 15 

Internet www.e-learningtrends.pl 

e-mail biuro@l-lt.pl 

KRS 0000359751 

REGON 021293426 

NIP 8952975484 

 

 

 

8. Przyczyny odstąpienia od skonsolidowanego raportu finansowego 

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych i raportów okresowych. Odstąpienie od 

konsolidacji związane jest z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości – 

zgodnie z opinią biegłego rewidenta i decyzją Emitenta dane finansowe e-Learning Trends Sp. z o.o. są 

nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta. Dla oceny 

http://www.e-learningtrends.pl/
mailto:biuro@l-lt.pl
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istotności wzięto pod uwagę udział sumy bilansowej przychodów ze sprzedaży, wyniku finansowego brutto 

odpowiednio - w łącznej sumie bilansowej, łącznej sumie przychodów ze sprzedaży, łącznej sumie wyników 

finansowych wszystkich jednostek wchodzących w skład grupy (jednostka dominująca i jednostka zależna). 

Udział nie przekroczył 10% łącznej sumy dla jednostki zależnej niewłączanej do konsolidacji. 

 

 

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta 

 

Na dzień 31 marca 2015 roku zatrudniona w Spółce, w przeliczeniu na pełen etat, była 1 osoba. Stan ten jest 

wynikiem optymalizacji form zatrudnienia poprzez stały udział osób współpracujących  

na podstawie umów cywilno-prawnych. Emitent stosuje tę forma zatrudnienia ze względu na fakt tworzenia 

produktów, do których zawartość merytoryczną tworzą eksperci z różnych dziedzin. Ponadto Emitent przy 

obecnie realizowanych projektach korzysta z posiadanych zasobów Spółki, modyfikując je w zależności  

od aktualnych potrzeb. Są to m.in. produkty programistyczne oraz zasoby stworzone w ramach innych 

projektów, do których to zasobów Emitent posiada pełne prawa autorskie. Ponadto, w zależności od potrzeb, 

Emitent zakupuje usługi wyspecjalizowanych firm z branży IT oraz korzysta z gotowych rozwiązań dostępnych  

na rynku. Zarząd Spółki zatrudniony jest w oparciu o kontrakty menadżerskie. 
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