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Pismo Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2014 był kolejnym, bardzo udanym dla akcjonariuszy, klientów, pracowników, i zarządu 
IAI S.A. Przypada na niego wiele nowości, których liczba przewyższyła jakikolwiek poprzedni 
rok. Potwierdzamy, działaniem i efektami, że najlepsze lata ciągle przed nami, a rok 2014 jest 
rekordowy także z punktu widzenia wypracowanego zysku, przy jednocześnie rekordowej skali 
inwestycji przeprowadzonych jeszcze w 2014 roku. Potwierdzeniem naszej bezwzględnie 
wielkiej atrakcyjności jest zdobyta po raz 4 z rzędu nagroda Delotte Technology Fast50, czyli 
bardzo prestiżowa europejska nagroda dla najdynamiczniej rosnących spółek 
technologicznych. Mimo 15 lat działalności, byliśmy nadal w stanie wygenerować 447% 
wzrostu przychodów w ciągu ostatnich 5 lat, wygrywając z wieloma młodszymi podmiotami.

W początkowym etapie poszukiwania inwestorów, jeszcze na etapie oferty prywatnej, pokazywaliśmy 
ten wykres:

Oddaje on idealnie historię IAI i pozwala już teraz ocenić nasze szanse na dalszy wzrost. Linia 
niebieska pokazuje skumulowany przychód z tzw. „systemu pudełkowego”, ale odnosi się do 
wszelkiej działalności rozliczanej za godziny czy licencję, czyli przychód pojawia się raz; w 
kolejnym okresie trzeba zacząć pracę od nowa. W modelu SaaS (dawniej zwanym ASP, czerwona 
krzywa), w którym działa IAI, każde kolejne wdrożenie czy realizacja zmian dla jednego z Klientów 
sprawia, że rośnie wartość systemu; kolejny Klient powiększa dotychczasowy 
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strumień przychodów. A im bardziej pomagamy rozwijać się naszym Klientom, tym szybciej ta 
czerwona krzywa odchyla się do góry. Umiejscawiając rok 2014 na tym wykresie, musimy 
patrzeć daleko na prawo za przecięcie obu linii. Co ważne, długotrwały i trudny okres budowania 
początkowej wartości i dochodzenia do punktu przecięcia, mamy dawno za sobą, dzięki czemu 
możemy odważnie inwestować tak, aby przygotowywać spółkę na dalsze wzrosty. Proponujemy przy 
ocenie możliwości realizacji prognoz porównać prezentowany wcześniej wykres z rzeczywistym 
wzrostem przychodów i kosztów prezentowanym poniżej:

Co zmieniło się wewnątrz spółki i czego nie widać, bez zwiedzenia naszej firmy i poznania ludzi, którzy 
w niej pracują:

1. Zwiększyliśmy zatrudnienie o 50%. Po przeniesieniu się do nowej siedziby z prawie 60 
pracownikami, powstało wiele nowej przestrzeni, którą mogliśmy przeznaczyć na zatrudnienie 
nowych osób, które pozwoliły nam obsługiwać zwiększoną ilość Klientów, w czasie i jakości jakiej 
nie oferują nasi konkurenci. Dzięki temu już pod koniec roku zatrudnienie wzrosło do 90 osób. Przy 
czym, zwiększenie mocy przerobowych, przełożyło się na większą liczbę prac zleconych, ze 
względu na krótkie terminy realizacji zadań i ich atrakcyjne ceny.

2. Pojawił się nowy zespół odpowiedzialny za nasz nowy produkt IdoSell Booking. Rok 2014 
był pierwszym rokiem jego oficjalnej sprzedaży. Cieszy się on ogromną popularnością. Nie 
przekłada się ona jeszcze w sposób istotny na nasze przychody, ale ogromne zainteresowanie i 
ilość nagród jaką zdobywa, przekłada się na tysiące rozmów, kontaktów, zamówionych wersji demo. 
Liczymy na to, że to już tylko kwestia czasu, gdy polski, typowy właściciel pensjonatu czy hotelu 
zrezygnuje np. z papierowego kalendarza który nadal jest dosyć popularny i zacznie korzystać z 
IdoSell Booking. Ta zmiana jest nieunikniona, z uwagi na oczekiwania Klientów co do możliwości 
rezerwacji noclegów przez Internet i mobilnie. Na rynku tym jesteśmy zatem „za pięć dwunasta” 
i wykorzystujemy ten czas na maksymalne ulepszenie naszego produktu. Co więcej, już 
jesteśmy w swoim segmencie liderem technologicznym i już mamy bazę Klientów, co jeszcze 
bardziej utrudni start konkurencji, kiedy rynek dojrzeje i stanie się celem innych firm. 
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3. Otworzyliśmy biuro handlowe w Londynie. Wprawdzie dopiero pod koniec roku, ale udało nam 
się osiągnąć kolejny bardzo istotny kamień milowy na drodze do uczynienia naszych usług 
globalnymi. Przygotowania trwały nieprzerwanie od 5 lat. Czasami sam się zastanawiam czy można 
było wykonać to szybciej? Odpowiedź jest prosta: nie można było i dopiero teraz to widzę. 
Zbudowanie masy krytycznej funkcjonalności, przetłumaczenie całości i przede wszystkim 
przebudowanie wszystkich procesów wydawania nowych wersji systemu, który jest codziennie 
aktualizowany wymagało tysięcy drobnych zmian, tak aby na koniec powstała usługa 
jednorodna z oferowaną w Polsce. Podam kilka przykładów: gdy zmienialiśmy działanie jakiejś 
funkcji, jedna z osób w zespole IT pisała o tym na Blogu notatkę, tak aby Klienci mogli o tym 
przeczytać. Przy obsłudze 2 rynków notatkę musi stworzyć dedykowana osoba, która następnie 
przekazuje ją do osoby, która tłumaczy ją na inny język, dostosowuje do warunków na danym 
rynku, wykonuje inne zrzuty ekranowe itp. Z końcem roku 2014 nasz pracownik, wcześniej 
wyszkolony zdobywa i obsługuje wdrożenia na rynku Brytyjskim. Na kapitalizację tej inwestycji 
zapewne przyjdzie nam poczekać przynajmniej do drugiej połowy roku 2015. Wynika to z długiego 
czasu jaki potencjalni Klienci potrzebują do podjęcia decyzji o zmianie kluczowego systemu w 
firmie, na nową usługę. Kontaktujemy się z wieloma Klientami i zdobywamy ich zaufanie, ale w tak 
wrażliwych sprawach potrzeba na to wielu miesięcy.

4. Wynajęliśmy dodatkową przestrzeń biurową 300m2. W poprzednim podsumowaniu roku 
pisałem o tym, że dopiero co przeprowadziliśmy się do powierzchni 700m2. Jednak pierwsze 
wdrożenia na rynku brytyjskim pokazały nam, że potrzebujemy znacznie więcej osób do wdrożeń, 
gdyż ci Klienci chcą inwestować więcej na start, zamawiając więcej płatnych roboczogodzin. Dla 
spółki to dobry objaw, gdyż pozwala nam zarabiać więcej na wdrożeniu. Wymagało to jednak 
zmiany planów co do wielkości zatrudnienia. Jak pisałem, pod koniec roku 2014 pracowało u nas 
prawie 90 osób, co wyczerpało ilość wolnego miejsca całkowicie. Tym samym rok po 
przeprowadzce do nowego, znacznie większego biura, podjęliśmy decyzję o wynajęciu i 
zainwestowaniu w aranżację kolejnego biura 300m2 w tym samym budynku. Inwestycja ta zostanie 
oddana do użytku dopiero w drugim kwartale 2015 r. Dzięki niej będziemy w stanie nadal rosnąć.

W wymiarze technicznym i usługi, wprowadziliśmy tysiące drobnych usprawnień. Pominę szczegóły, 
pisząc jedynie o tym jak przekładają się one na procesy biznesowe:

1. Monitoring i gwarancja SLA. SLA (ang. Service Level Agreement) to gwarantowany poziom 
dostępności usługi. Problemem w SaaS jest to, że wszystko jest usługą, a więc bardzo wiele 
rzeczy może się popsuć, a nawet mała niedogodność w jednym miejscu powoduje odczucie 
Klienta o niedostępności całej usługi. W roku 2014 zakończyliśmy wieloletnie przygotowania i 
liczne zmiany do tego, aby Klienci jasno wiedzieli czy ich usługa wymaga np. wykupienia mocy 
obliczeniowej, czy przerwa w dostępności wynika z przeciążenia, czy rzeczywistej awarii. 
Wprowadziliśmy także tysiące drobnych usprawnień w serwerach i systemach operacyjnych dzięki 
czemu przeciętne SLA dla Klienta przekroczyło 99,9% co jest wynikiem absolutnie astronomicznym 
jeżeli chodzi o usługi SaaS. Utrzymanie tego poziomu to dla nas motywacja na kolejne lata.

2. Funkcje WMS i ERP. IAI-Shop.com była usługą, która zainicjowała w Polsce standard, którym jest 
to, że konsument w imię zasady „self-service” powinien widzieć dokładną informację o dostępności 
towaru, kosztach dostawy itp. W roku 2014 skupiliśmy się na poprawie procesu obsługi magazynu i 
procesu wysyłki towarów. Dzięki temu nasi Klienci znacząco przewyższają swoimi procesami 
średnią rynkową i co potwierdzają liczne rankingi sklepów internetowych, w których 
dominują sklepy IAI. Bardzo korzystne dla nas było również to, że od 25 grudnia zaczęła 
obowiązywać nowa ustawa o sprzedaży wysyłkowej, która na razie w sposób miękki nakłada 
obowiązek informowania Klienta o w/w kwestiach. Tym samym wielu Klientów, korzystających 
od wielu lat ze starych, ale funkcjonujących nadal rozwiązań, musiało wyjść ze strefy komfortu i 
zgłosić się m.in. do IAI po nowy system do obsługi sklepu internetowego.

3. Skalowalność. Bardzo ważną grupą zmian było dostosowanie systemów do obsługi dużej ilości 
odwiedzających, przy jednoczesnym oferowaniu systemu dotychczasowym Klientom w 
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niezmienionej cenie. Dzięki tym inwestycjom, strony sklepów internetowych wczytują się nawet 
kilkadziesiąt razy szybciej. Dzięki temu jesteśmy w stanie obsługiwać największe sklepy 
internetowe w Polsce i za granicą, oferując wysokie SLA, przy jednocześnie bardzo 
atrakcyjnej cenie, niedostępnej w rozwiązaniach dedykowanych. Dochodzi do ciekawej sytuacji, 
w której cała usługa IAI-Shop.com dla dużego sklepu kosztuje mniej niż same serwery na 
rozwiązania konkurencyjne, wynikające z innego modelu technicznego funkcjonowania.

4. Weryfikacja i dostosowanie do realnych potrzeb rynku nowego produktu IdoSell Booking. 
Przypomnijmy, że premiera IdoSell Booking miała miejsce w listopadzie 2013 r. Tym samym rok 
2014 był pierwszym, w którym oferowaliśmy publicznie usługę. W tym czasie od zera, 
zbudowaliśmy bazę klientów stawiającą system w polskiej czołówce pod względem ilości 
obsługiwanych obiektów wyprzedzając już niektóre podmioty funkcjonujące kilkanaście lat w 
tym segmencie rynku. Na pierwszy rok działalności przypadła niezliczona ilość zmian i ulepszeń, 
po kontaktach z nowymi grupami, realnych klientów. Celem jest zostanie niekwestionowanym 
numerem 1 w tym segmencie rynku e-commerce.

5. Mobile. O potrzebie obsługi użytkowników mobilnych mówi się już powszechnie. W IAI mobile 
jest dla nas bardzo ważny od zawsze. Implementujemy go właściwie, dzięki czemu nasze 
rozwiązania mobilne uzupełniają rozwiązania desktopowe, a nie stanowią rozwiązania oderwane od 
całości. W roku 2014 zakończyliśmy pełne przygotowanie naszych rozwiązań na mobile, 
oferując m.in. Strony RWD i mobilne współpracujące z natywnymi appkami na smartfony.

Wspólnym mianownikiem powyższych zmian jest to, że IAI nigdy nie była gotowa bardziej do 
dalszego wzrostu, idealnie wyczuwając tendencje rynkowe i mając zawsze możliwie najbardziej 
dopracowane produkty i ofertę. A ponieważ słuchamy stale naszych klientów, realizujemy to czego 
potrzebują do rozwinięcia ich biznesu. To z kolei przekłada się na nasze przychody, pomiędzy 
przychodami naszych klientów, a IAI zachodzi ścisła korelacja.

Jaki będzie rok 2015 dla IAI? Będzie kolejnym, nudnie udanym rokiem. Inwestycje poniesione 
dotychczas przygotowały IAI świetnie do roli lidera. Zasoby, które posiadamy pozwalają nam 
patrzeć odważnie na najbliższe parę lat. W nomenklaturze „macierzy BCG” posiadamy co 
najmniej 2 „wschodzące gwiazdy”: system IdoSell Booking i oddział w Wielkiej Brytanii. 
Dzięki nieustająco wytężonej pracy i wielkim apetycie na dalsze wzrosty, a przy tym stabilna, 
dotychczas wypracowana przez lata pozycja pozwala mi z dużą odwagą rekomendować wybór 
IAI S.A. jako inwestycji długoterminowej.

Paweł Fornalski
Prezes Zarządu IAI S.A.
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Wybrane jednostkowe dane finansowe 
zawierające podstawowe pozycje rocznego 
sprawozdania finansowego

Wyszczególnienie

PLN EUR

01.01 – 31.12.2014 01.01 – 31.12.2013 01.01 – 31.12.2014 01.01 – 31.12.2013

Przychody ze sprzedaży 12 148 332,66 8 646 989,83 2 850 182,45 2 085 018,77

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 355 186,13 444 440,89 317 947,15 107 166,5

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 330 559,35 522 311,23 312 169,33 125 943,1

Zysk (strata) brutto 1 427 887,95 596 735,78 335 004,09 143 888,84

Zysk (strata) netto 1 118 230,95 430 533,78 262 353,88 103 813,12

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 1 641 458,06 428 609,92 385 110,87 103 349,23

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -841 952,16 -807 729,66 -197 534,70 -194 765,06

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -207 383,11 -155 740,37 -48 655,21 -37 553,14

Przepływy pieniężne netto razem 592 122,79 -534 860,11 138 920,96 -128 968,97

Aktywa trwałe 1 829 867,67 1 233 869,38 429 314,61 297 518,66

Aktywa obrotowe 4 506 940,85 360 5810,85 1 057 396,44 869 456,71

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 819 524,04 624 242,88 192 272,73 150 521,53

Kapitał własny 3 747 164,98 3 017 921,15 879 141,54 727 700,89

Kapitał podstawowy 815 623,5 815 623,50 191 357,60 196 668,48

Zobowiązania krótkoterminowe 2 389 386,44 1 751 767,77 560 586,17 422 397,71

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Uwagi:
1. Powyższe dane finansowe za rok 2014 zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2014 r., wynoszącego 4,2623 PLN za 1 EUR. 
Dane finansowe za 2013 zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 r., wynoszącego 4,1472 PLN za 1 EUR. Źródło: tabela nr 
252/A/NBP/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. i tabela nr 251/A/NBP/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Raport roczny IAI S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014
Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com

Strona 7/58

http://www.iai-shop.com/ir/about-us.phtml


IAI S.A.
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Roczne zbadane jednostkowe sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy 2014

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe dotyczy: IAI Spółka Akcyjna
Siedziba: 71-064 Szczecin, al. Piastów 30
Przedmiot działalności: działalność związana z oprogramowaniem  (PKD 2007- 6201Z)
Krajowy Rejestr Sądowy: KRS numer 0000325245, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Czas trwania działalności: nieoznaczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres: od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Spółkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.
Zarząd Firmy nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, 
które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności.

5. Opis przyjętych zasad rachunkowości:
Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w IAI Spółka Akcyjna ustalone 
zostały w oparciu o art. 28-42 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( DZ.U. nr 121, 
poz.591 z późn.zm.).

Zgodnie z postanowieniami polityki rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień 
bilansowy w następujący sposób:

1. Wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy 
umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500 złotych 
zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu lub do składników 
aktywów i umarzane jednorazowo w zależności od charakteru tych że, a powyżej 3.500 złotych 
zaliczane są do składników aktywów, wprowadzone do ewidencji oraz amortyzowane przy 
wykorzystaniu metody liniowej,

2. Środki trwałe – według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki 
trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 złotych zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia 
materiałów w miesiącu zakupu lub do składników aktywów i umarzane jednorazowo w zależności 
od charakteru tych że, a powyżej 3.500 złotych zaliczane są do składników aktywów, 
wprowadzone do ewidencji oraz amortyzowane przy wykorzystaniu metody liniowej,

3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – w wartości nominalnej,
4. Należności krótkoterminowe – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, przy 

uwzględnieniu odsetek za zwłokę w zapłacie z żądaniem, których wystąpiono do kontrahenta, 
5. Inwestycje krótkoterminowe, w tym środki pieniężne – w wartości nominalnej,
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych w wartości nominalnej,
7. Kapitały własne – w wartości nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych przepisami 
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prawa, statutem spółki. Kapitał podstawowy wykazano w wysokości określonej w statucie Spółki i 
wpisanej w rejestrze sądowym, 

8. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
9. Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 

wycenionych według wartości nominalnej, w stosunku, do których kontrahenci odstąpili od 
naliczania odsetek,

10. Rozliczenia międzyokresowe – według wartości nominalnej.

6. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:
Stosownie do art.45 ust.2,3 oraz art. 64 ust.1 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe 
IAI Spółka Akcyjna podlega corocznemu badaniu i składa się z:

1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat,
3. rachunku przepływów pieniężnych,
4. zestawienia zmian w kapitale,
5. informacji dodatkowej (wprowadzenie do sprawozdania, dodatkowe informacje i objaśnienia).

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości. Uszczegółowienie 
informacji wykazanych w sprawozdaniu zawiera informacja dodatkowa przedstawiona za pomocą not.

Sposób sporządzania i pomiaru wyniku finansowego Spółki wynika ze specyfiki prowadzonej działalności 
(działalność usługowa) oraz ewidencji kosztów w układzie rodzajowym na zespole „4” – Koszty według 
rodzajów i oparty jest o porównawczy rachunek zysków i strat. 

Sporządził
Zarząd

Szczecin, dnia 31.03.2015
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Bilans
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014

Pozycja W złotych na 31.12.2014 W złotych na 31.12.2013

AKTYWA

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne 328 887,76 408 752,81

Rzeczowe aktywa trwałe 284 879,91 312 300,57

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe 1 179 870,00 479 870,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 230,00 32 946,00

Razem aktywa trwałe 1 829 867,67 1 233 869,38

Aktywa obrotowe

Zapasy 0 0

Należności krótkoterminowe 819 524,04 624 242,88

Inwestycje krótkoterminowe 3 640 469,14 2 947 353,93

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46 947,67 34 214,04

Razem aktywa obrotowe 4 506 940,85 3 605 810,85

AKTYWA RAZEM 6 336 808,52 4 839 680,23

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy 815 623,50 815 623,50

Należne wpływy na kapitał podstawowy

Kapitał zapasowy 1 685 775,75 1 650 775,75

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 127 534,78 120 988,12

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto roku bieżącego 1 118 230,95 430 533,78

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Razem kapitał własny 3 747 164,98 3 017 921,15

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania 70 207,31 69 991,31

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe 2 389 386,44 1 751 767,77

Rozliczenia międzyokresowe

Razem zobowiązania 2 589 643,54 1 821 759,08

PASYWA RAZEM 6 336 808,52 4 839 680,23
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Rachunek zysków i strat
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01.2014 - 31.12.2014

Wyszczególnienie Nota
W złotych 01.01 - 

31.12.2014
W złotych 01.01 - 

31.12.2013

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 12 148 332,66 8 646 989,83

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 148 332,66 8 646 989,83

Zmiana stanu produktów

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B.Koszty działalności operacyjnej 10 793 146,53 8 202 548,94

Amortyzacja 137 318,21 152 085,71

Zużycie materiałów i energii 169 434,85 259 560,69

Usługi obce 5 384 308,51 3 554 960,76

Podatki i opłaty 91 797,54 84 522,52

Wynagrodzenia 4 086 684,36 3 503 409,86

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 803 665,58 604 674,63

Pozostałe koszty rodzajowe 119 937,48 43 334,77

Wartość sprzedanych towarów,materiałów

C.Zysk / strata ze sprzedaży 1 355 186,13 444 440,89

D.Pozostałe przychody operacyjne 117 700,64 202 587,77

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 70 378,85 189 187,45

Inne przychody operacyjne 47 321,79 13 400,32

E.Pozostałe koszty operacyjne 142 327,42 124 717,43

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 109 008,55 110 046,27

Inne koszty operacyjne 33 318,87 14 671,16

F.Zysk / strata z działalności operacyjnej 1 330 559,35 522 311,23

G.Przychody finansowe 105 606,35 82 754,04

Dywidendy i udziały w zyskach 49 253,73

Odsetki 56 352,62 82 754,04

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

H.Koszty finansowe 8 277,75 8 329,49

Odsetki 7 095,16 7 548,18

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1 182,59 781,31

I.Zysk / strata z działalności gospodarczej 1 427 887,95 596 735,78
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J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

K.Zysk / strata brutto 1 427 887,95 596 735,78

L.Podatek dochodowy 309 657,00 166 202,00

M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

N.Zysk / strata netto 1 118 230,95 430 533,78

Rachunek przepływów pieniężnych

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Wyszczególnienie
w złotych od 01.01 - 

31.12.2014
w złotych 01.01- 

31.12.2013
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) 1 118 230,95 430 533,78
II. Korekty o pozycje 523 227,11 -1 923,86
   1.Amortyzacja 137 318,21 152 085,71
   2.Zyski / straty z tytułu różnic kursowych 
   3.Odsetki i udziały w zyskach
   4.Zysk / strata z działalności inwestycyjnej
   5.Zmiana stanu rezerw 216,00 23 128,60
   6.Zmiana stanu zapasów
   7.Zmiana stanu należności -296 273,58 -357 956,94
   8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów oraz funduszów specjalnych) 637 618,67 401 472,79
   9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 114 032,16 -31 466,57
 10.Inne korekty -69 684,35 -189 187,45
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 641 458,06 428 609,92

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 niematerialne i prawne
   3.Z aktywów finansowych:
      - zbycie aktywów finansowych
      - dywidendy i udziały w zyskach
      - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
      - odsetki
      - inne wpływy z aktywów finansowych
   4.Inne wpływy inwestycyjne

II.Wydatki 841 952,16 807 729,66
   1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 41 952,16 327 859,66
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   2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
   3.Na aktywa finansowe: 700 000,00 479 870,00
     - nabycie aktywów finansowych 700 000,00 479 870,00
     - udzielone pożyczki długoterminowe
   4.Inne wydatki inwestycyjne 100 000,00
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -841 952,16 -807 729,66

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.Wpływy 200 428,64 194 259,63
   1.Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału
   2.Kredyty i pożyczki
   3.Emisja dłużnych papierów wartościowych
   4.Inne wpływy finansowe 200 428,64 194 259,63

II.Wydatki 407 811,75 350 000,00
   1.Nabycie udziałów własnych
   2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 407 811,75 350 000,00

   3.Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu 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.Środki pieniężne netto z działalności finansowej -207 383,11 -155 740,37

D.Przepływy pieniężne netto razem 592 122,79 -534 860,11
E.Bilansowa zmiana środków pieniężnych
F.Środki pieniężne na początek okresu 2 947 353,93 3 482 214,04
G.Środki pieniężne na koniec okresu 3 539 476,72 2 947 353,93
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014

Wyszczególnienie
w złotych 01.01.-

31.12.2014
w złotych 01.01.-

31.12.2013

I. Kapitał własny na początek okresu 3 017 921,15 3 041 671,75

   - korekty błędów podstawowych

Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach 3 017 921,15 3 041 671,75

   1.Kapitał podstawowy na początek okresu 815 623,50 815 623,50

   1.1. Zmiany kapitału podstawowego

      a.zwiększenie

      b.zmniejszenie

   1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 815 623,50 815 623,50

   2.Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

   2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał

      a.zwiększenie

      b.zmniejszenie

   2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

   3.Udziały własne na początek okresu

      a.zwiększenie

      b.zmniejszenie

   3.1. Udziały własne na koniec okresu

   4.Kapitał zapasowy na początek okresu 1 650 775,75 1 607 775,75

   4.1. Zmiany kapitał zapasowego 35 000,00 43 000,00

      a.zwiększenie 35 000,00 43 000,00

      b.zmniejszenie

   4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 685 775,75 1 650 775,75

   5.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

   5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

      a.zwiększenie

      b.zmniejszenie

   5.2.Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

   6.Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 120 988,12 0,00

   6.1. Zmiany pozostałych kapitałów 6 546,66 120 988,12

      a.zwiększenie 6 546,66 120 988,12

      b.zmniejszenie

   6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 127 534,78 120 988,12

   7.Zysk / starta z lat ubiegłych na początek okresu

   7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 430 533,78 529 293,35
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      - korekty błędów podstawowych

   7.2. Zysk  z lat ubiegłych po korektach 430 533,78 529 293,35

      a.zwiększenie

      b.zmniejszenie 430 533,78 529 293,35

   7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

   7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -15 305,23

   7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -15 305,23

      a.zwiększenie

      b.zmniejszenie 15 305,23

   7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

   7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

   8.Wynik netto 1 118 230,95 430 533,78

      a.zysk netto 1 118 230,95 430 533,78

      b.strata netto

      c.odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu 3 747 164,98 3 017 921,15

III.Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 
okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
Tabela ruchu środków trwałych:

2014 Grupa IV Grupa VIII Inwestycja 
w obcym 
obiekcie

Razem

Wartość brutto na początek roku 344 605,08 103 410,02 228 620,54 676 635,64

Zwiększenia razem, w tym: 32 443,49 32 443,49

   *bezpośredni zakup 32 443,49 `32 443,49

   *przyjęcie z inwestycji

Zmniejszenia

Wartość brutto na koniec roku 377 048,57 103 410,02 228 620,54 709 079,13

Skumulowana amortyzacja na 
początek roku

274 887,28 97 308,41 4 059,04 376 254,73

Amortyzacja za rok obrotowy 23 959,85 1 284,60 22 700,04 47 944,49

Zmniejszenie amortyzacji w ciągu roku

Skumulowana amortyzacja na koniec 
roku

298 847,13 98 593,01 26 759,08 424 199,22

Wartość netto na koniec roku 78 201,44 4 817,01 201 861,46 284 879,91
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Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych

2014
Know-how "sieć sklepów 

internetowych" Wartość firmy Programy komputerowe Razem

Wartość brutto na początek roku 740 229,00 55 757,00 42 267,69 834 003,69

Zwiększenia razem, w tym: 9 508,67 9 508,67

   - bezpośredni zakup

   - przyjęcie z inwestycji

Zmniejszenia

Wartość brutto na koniec roku 740 229,00 55 757,00 51 776,36 847 762,36

Skumulowana amortyzacja na początek roku 338 735,12 52 039,75 38 726,01 429 500,88

Amortyzacja za rok obrotowy 74 022,84 3 717,25 11 633,63 89 373,72

Zmniejszenie amortyzacji w ciągu roku

Skumulowana amortyzacja na koniec roku 412 757,96 55 757,00 50 359,64 518 874,60

Wartość netto na koniec roku 327 471,04 0,00 1 416,72 328 887,76

2. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych, a używanych na podstawie umów leasingu 
operacyjnego: 305 077,40 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami okres użyteczności wyżej wymienionych środków trwałych równy 
jest okresowi trwania umów leasingowych.

3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego
Kapitał własny, z tego: 3 747 164,98  

- kapitał podstawowy, z tego: 815 623,50

 - stan na 01.01.2014 815 623,50 

- zwiększenie z tyt.emisji akcji 0,00 

 - stan na 31.12.2014 815 623,50

- kapitał zapasowy, z tego: 1 685 775,75   

 - stan na 01.01.2014 1 650 775,75  

- zwiększenie - podział zysku 2013 35 000,00

 - stan na 31.12.2014 1 685 775,75   

- kapitał rezerwowy, z tego: 127 534,78

 - stan na 01.01.2014 120 988,12

- zwiększenie - podział zysku 2013 6 546,66

 - stan na 31.12.2014 127 534,78 

- zysk/strata roku bieżącego 1 118 230,95 

Na dzień 31.12.2014 roku kapitał podstawowy Spółki wynosi 815 623,50 złote i dzieli się na:
1. 6 750 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł,
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2. 750 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
3. 656 235 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
Kapitał podstawowy wykazany w sprawozdaniu finansowym jest zgodny ze statutem Spółki i odpisem z 
Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Kapitał zapasowy / rezerwowy
Na dzień 31.12.2014 roku kapitał zapasowy Spółki wynosi 1.685.775,75 złotych. Został utworzony z 
nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną 656 235 akcji na okaziciela serii C 0,10 zł / 2,55 zł 
w ramach subskrypcji prywatnej przeprowadzonej w terminie od 03.06.2009 do 20.08.2009 na 
podstawie uchwały nr 1/6/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 03.06.2009 roku 
oraz w wyniku podziału zysku jako obligatoryjny kapitał zapasowy w spółkach akcyjnych (8% zysku) 
z roku 2012 w kwocie 43.000,00  na podstawie uchwały WZA nr 2/2013/ZWZ z dnia 14.06.2013 i z 
roku 2013 na podstawie uchwały WZA nr 2/2014/ZWZ z dnia 24.06.2014.

Na dzień 31.12.2014 roku kapitał rezerwowy Spółki wynosi 127.534,78 złote. Został utworzony w 
wyniku podziału zysku z roku 2012 na podstawie uchwały WZA nr 2/2013/ZWZ z dnia 14.06.2013 i z 
roku 2013 na podstawie uchwały WZA nr 2/2014/ZWZ z dnia 24.06.2014.

5. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty
Sprawozdanie finansowe w Rachunku zysków i strat wykazuje za rok obrotowy 2014 zysk bilansowy 
netto w kwocie 1.118.230,95 złotych, zaś wynik podatkowy wykazuje zysk w wysokości 
1.645.920,81 złotych. Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie zysku roku 2014 na obligatoryjny 
kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 89.458,00 zł., kapitał 
rezerwowy w kwocie 218.073,62 zł i wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 810.699,33 zł. 
Ponadto na wypłatę dywidendy przeznacza się niepodzielony wynik finansowy z roku 2013 w kwocie 
4.925,97 zł. Łączna kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie 815.625,30 zł (0,10 gr 
razy 8.156.235 akcji). 

6. Dane o stanie rezerw
Stan rezerw na 01.01.2014 69 991,31

Zwiększenie, z tego: 216,00

   - utworzenie rezerwy z tyt.odroczonego podatku 216,00

Zmniejszenie 0,00

   - rozwiązanie rezerwy z tyt.odroczonego podatku 0,00

Stan rezerw na 31.12.2014 70 207,31

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności
Stan odpisów na 01.01.2014 128 883,37

- zwiększenie 93 489,45

- zmniejszenie 73 703,09

Stan odpisów na 31.12.2013 148 669,73

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Stan na 

31.12.2014
Stan na 

31.12.2013

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 46 947,67 34 214,04
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9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki
W roku 2014 w Spółce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na jej majątku

10. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Stan na 31.12.2014

Przychody netto ze sprzedaży w tym: 12 148 332,66

 - przychody ze sprzedaży usług IAI-Shop.com z tego: 11 459 204,20

     - kraj 11 150 624,66

     - zagranica 308 579,54

     - przychody z pozostałej sprzedaży 689 128,46

Stan na 31.12.2014

Pozostałe przychody operacyjne, z tego: 247 750,43

   - rozwiązanie odp. aktual. należności 1 652,47

   - przychody ze sprzedaży poza pr. działalnością 34 977,30

   - inne przychody operacyjne 10 692,02

   - przychody z dotacji 200 428,64

Stan na 31.12.2014

Przychody finansowe, z tego: 106 297,80

- odsetki od rachunków bankowych i lokat zrealizow. 51 229,56

- odsetki od rachunków bankowych i lokat nalicz. 992,42

- odsetki od należności 4 130,64

- dodatnie różnice kursowe 57,72

- dodatnie różnice kursowe wycena 633,73

- dywidenda Traffic Trends sp. z o.o. 49 253,73

11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 
Stan na 31.12.2014

Przychody podatkowe

1. przychody ze sprzedaży 12 148 332,66

2. przychody finansowe 106 297,80

3. pozostałe przychody operacyjne 247 750,65

4. zyski nadzwyczajne 0,00

5. wyłączenia -252 961,21

Razem przychody podatkowe 12 249 419,90

Koszty podatkowe

1. koszty działalności 10 789 429,28

2. koszty finansowe 8 969,20

3. pozostałe koszty operacyjne 146 044,67
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4. straty nadzwyczajne

5. wyłączenia

   - dotacja -70 378,85

   - amortyzacja know-how -69 999,96

   - podatek vat npo -13 925,76

   - reprezentacja -7 819,50

   - -umowy zlecenia płatne w roku kolejnym -26 722,30

   - składki zus płatne w roku kolejnym -94 061,78

   - umowy zlecenia płatne w roku kolejnym 3 939,80

   - składki zus płatne w roku kolejnym 99 558,79

   - pozostałe koszty -2 284,34

   - odsetki budżetowe -6 595,96

   - amortyzacja wartości firmy -3 717,25

   - odpis aktualizujący należności -81 793,11

   - świadczenia emerytalne

   - korekty sald -3 294,17

   - składki PFRON -61 387,00

   - odsetki od lokat z wyceny -486,35

  - ubezpieczenie samochodów -1 265,72

  - inne materiały i usługi -172,36

  - inne koszty operacyjne -61,60

  - - ujemne różnice kursowe wycena -430,72

  - ujemne różnice kursowe z zapłat -45,92

Razem koszty podatkowe 10 603 499,09

Dochód 1 645 920,81

Odliczenia od dochodu

Dochód po odliczeniach 1 645 920,81

Podstawa opodatkowania 1 645 921,00

podatek 19% 312 724,99

podatek 312 725,00

zaliczki na podatek 420 794,00

podatek do zapłaty

nadpłata podatku -108 069,00

Odroczony podatek dochodowy

- odroczony podatek dochodowy 35 921,00

z tego:

- rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego, z tego: 309,00
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- dot. przych z tyt.odsetek od lokat 189,00

- dodatnie róznice kursowe x 19% 120,00

- aktywa z tyt. odroczonedgo podatku dochodowego, z tego: 36 230,00

- niewypłacone wynagrodzenia 5 077,00

- niezapłacony zus 17 872,00

- -rezerwa na świadczenia emerytalne 13 281,00

- ujemne różnice kursowe x 19% 82,00

12. Koszty w układzie rodzajowym 
31.12.2014

Koszty rodzajowe, z tego: 10 793 146,53

Amortyzacja 137 318,21

Zużycie materiałów i energii 169 434,85

Usługi obce 5 384 308,51

Podatki i opłaty 91 797,54

Wynagrodzenia 4 086 684,36

Świadczenia na rzecz pracowników 803 665,58

Pozostałe koszty 119 937,48

Pozostałe koszty operacyjne 142 327,42

Koszty finansowe 8 969,20

13. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych w 2014 roku wyniósł 0 złotych. Przy czym zyski i koszty zdarzeń 
nadzwyczajnych również wyniosły 0 złotych.

14. Informacja o inwestycjach długoterminowych
W roku 2013 Spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 17.09.2013 roku 33 
udziały w Traffic Trends sp.z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie za cenę 475.000,00 złotych. 
Wartość nominalna udziału wynosi 100,00 zł każdy, o łącznej wartości 3.300,00 złotych.Nabyte 
udziały stanowią 49% kapitału zakładowego Społki oraz uprawniają do 49% ogólnej liczby głosów na 
zgromadzeniu wspólników. Dodatkowo IAI S.A. opłaciła podatek dla czynności cywilnoprawnych od 
tej transakcji w kwocie 4.750,00 złotych oraz poniosła opłaty notarialne w kwocie 120,00 złotych.

W roku 2014 Spółka nabyła na podstawie oświadczenia o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów z 
dnia 7.10.2014 roku 270 udziałów w Cupsell sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu za cenę 700.000,00 
złotych. Wartość nominalna udziału wynosi 100,00 zł każdy, o łącznej wartości 27.000,00 
złotych.Objęte udziały stanowią 35% kapitału zakładowego Spółki. 

15. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi
W roku obrotowym 2014 IAI SA przeprowadziła transakcje z jednostkami powiązanymi: 
1. Traffic Trends sp. z o.o. - polegały na zakupie usług marketingowych w programie Affiliate 
Program oraz pozycjonowania strony i prowadzenia kampanii adWords na kwotę netto 637.311,75 
złotych. Transakcje te wchodzą w skład pozycji "usługi obce" RZiS za rok 2014.
2. Cupsell sp. z o.o. - polegały na zakupie materiałów reklamowych na kwotę netto 126,83 złotych. 
Transakcje te wchodzą w skład pozycji "zużycie materiałów" RZiS za rok 2014.
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16. Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w roku 2014 wynosiło 56 osób, natomiast zatrudnienie na dzień 31.12.2014 
wynosiło 48 osób  i obejmowało w całości pracowników umysłowych. 

17. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących.
Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu w roku 2014 wynosiło: 500.128,68 złotych brutto.
Wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej nie wystąpiło.

18. Pożyczki dla członków zarządu i rady nadzorczej
Pożyczki dla członków zarządu i rady nadzorczej w roku 2014 w Spółce nie wystąpiły.

19. Wynagrodzenie biegłego rewidenta
Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania 
finansowego za 2014 rok wynosi 7.200,00 złotych

20. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
W sprawozdaniu finansowym za rok 2014 nie zostały ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat 
ubiegłych.

21. Informacja o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały ujęte w 
sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 
2014, które nie zostały w nim ujęte.

Pozostałe pozycje informacji dodatkowej w Spółce nie wystąpiły.

Sporządził 
Zarząd 

Szczecin, dnia 31.03.2015
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Sprawozdanie z działalności emitenta w 
2014 r.
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Oświadczenia Zarządu
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Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu 
finansowym
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Raport z badania rocznego sprawozdania 
finansowego
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Informacja o stosowaniu przez Spółkę zasad 
dobrych praktyk

Lp. Dobra praktyka Oświadczenie 
Spółki o 
zamiarze 
stosowania

Uzasadnienie Spółki zamiaru 
niestosowania

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 
politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod, jak i z użyciem 
nowoczesnych technologii oraz najnowszych 
narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny 
dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak 
najszerszym stopniu z tych metod, powinna 
zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami 
i analitykami, wykorzystując w tym celu również 
nowoczesne metody komunikacji internetowej 
umożliwiać transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na 
stronie internetowej.

TAK z 
wyłączeniem 
transmisji obrad 
WZA, rejestracji 
video i 
upubliczniania 
nagrania.

Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną 
politykę informacyjną, wszystkie 
informacje dotyczące WZA będą 
publikowane w formie raportów bieżących 
dlatego każdy inwestor będzie mógł je 
śledzić. Zarząd jednak ocenia 
transmitowanie oraz archiwizowanie WZA 
w internecie jako zbyt kosztowne. 
Ponadto Spółka nie posiada warunków 
technicznych ani lokalowych do 
przeprowadzenia takiej transmisji.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania.

TAK

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na 
niej:

3.1 podstawowe informacje o Spółce i jej 
działalności.

TAK

3.2 opis działalności emitenta ze 
wskazaniem rodzaju działalności, z 
której emitent uzyskuje najwięcej 
przychodów

TAK

3.3 opis rynku, na którym działa emitent, 
wraz z określeniem pozycji emitenta na 
tym rynku.

TAK

3.4 życiorysy zawodowe członków organów 
spółki,

TAK

3.5 powzięte przez zarząd, na postawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem 

TAK
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dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki.

3.6 dokumenty korporacyjne Spółki. TAK

3.7 zarys planów strategicznych Spółki. TAK

3.8 opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, 
wraz z założeniami do tych prognoz 
oraz korektami do tych prognoz ( w 
przypadku gdy emitent takie publikuje ).

TAK

3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy 
oraz akcji znajdujących się w wolnym 
obrocie.

TAK

3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami.

TAK

3.11 skreślony

3.12 opublikowane raporty bieżące i 
okresowe.

TAK

3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz 
konferencji prasowych.

TAK

3.14 informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem 
terminów oraz zasad przeprowadzania 
tych operacji. Informacje te powinny być 
zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych.

TAK

3.15 skreślony

3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane 
przed i w trakcie walnego 
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami 
na zadawane pytania.

TAK

3.17 informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, 

TAK
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zmiany terminu lub porządku obrad 
wraz z uzasadnieniem.

3.18 informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy

TAK

3.19 informacje na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie 
Autoryzowanego Doradcy ze 
wskazaniem nazwy, adresu strony 
internetowej, numerów telefonicznych 
oraz adresu poczty elektronicznej 
Doradcy.

NIE Od 31 grudnia 2010 roku Spółka nie 
korzysta z usług Autoryzowanego 
Doradcy. Informacje o Autoryzowanym 
Doradcy, z którego usług korzystała są 
zawarte w Dokumencie Informacyjnym, 
dostępnym na stronie internetowej.

3.20 informacje na temat podmiotu, który 
pełni funkcję animatora akcji emitenta.

TAK

3.21 dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy.

TAK

3.22 skreślony

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 
zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do 
tych informacji. emitent powinien dokonywać aktualizacji 
informacji dokonywanych na stronie internetowej. W 
przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji 
lub wystąpienia istotnej zmiany informacji 
umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja 
powinna nastąpić niezwłocznie.

TAK

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, 
według wyboru emitenta, w języku polskim lub 
angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny 
być zamieszczone na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 
obowiązującymi emitenta.

TAK

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, 
poza swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki 
sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na 
stronie www.gpwinfostrefa.pl.

TAK z 
wyłączeniem 
strony 
www.gpwinfostr
efa.pl

Spółka prowadzi własną stronę 
internetową, na której na bieżąco 
zamieszcza wszelkie informacje istotne 
dla inwestorów. Ponadto z inwestorami 
spółka komunikuje się przez portal 
społecznościowy Facebook.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, 
celem umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec 
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty Autoryzowanym 

NIE Od 31 grudnia 2010 r. Spółka nie 
korzysta z usług Autoryzowanego 
Doradcy
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Doradcą.

7. W przypadku gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 
wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę 
swoich obowiązków, emitent niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę.

NIE Od 31 grudnia 2010 r. Spółka nie 
korzysta z usług Autoryzowanego 
Doradcy

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy.

NIE Od 31 grudnia 2010 r. Spółka nie 
korzysta z usług Autoryzowanego 
Doradcy

Emitent przekazuje w raporcie rocznym

9.1 informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 
nadzorczej,

TAK

9.2 informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie.

NIE Od 31 grudnia 2010 r. Spółka nie 
korzysta z usług Autoryzowanego 
Doradcy, a wcześniej wynagrodzenie 
Autoryzowanego Doradcy było objęte 
tajemnicą handlową

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia 
w składzie umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 
trakcie walnego zgromadzenia.

TAK

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizować publicznie dostępne spotkanie z 
inwestorami, analitykami i mediami.

TAK

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji 
akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę 
emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązać organ do tego upoważniony do 
ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, 
w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej.

TAK

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 
których ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

TAK

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta 
od akcjonariusza posiadającego co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, informacji o 

TAK
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zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399§ 3 
Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest 
zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy 
do zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 
czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie 
najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 
15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia.

TAK

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać 
tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie 
nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy.

TAK

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 
14 dni od zakończenia miesiąca. Raport 
miesięczny powinien zawierać co najmniej: • 
informacje na temat wystąpienia tendencji i 
zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w 
ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 
skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich 
informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • 
informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli 
taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 
okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, 
obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i 
są istotne z punktu widzenia interesów 
inwestorów, w szczególności daty publikacji 
raportów okresowych, planowanych walnych 
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 
termin publikacji raportu analitycznego.

TAK

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe 

TAK
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przekazywane w alternatywnym systemie obrotu 
na rynku NewConnect”) emitent powinien 
niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla 
przekazywania raportów bieżących na rynku 
NewConnect informacje wyjaśniająca zaistniałą 
sytuację.

17. skreślony
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