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1. Pismo Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Rok 2014 był dla  Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Energii S.A. wyjątkowo ważny, gdyż w 2014r. w 

wyniku przejęcia spółki World Medical Services sp. z o.o. została utworzona grupa kapitałowa, w której spółką 

dominującą jest Europejski Fundusz Energii S.A. Spółkami zależnymi w 2014r. zostały Internet Works sp. z 

o.o. oraz Discovery sp. z o.o.  Już w 2015r. zawiązana została przez Europejski Fundusz Energii S.A. spółka 

Insalgo Aidlab S.A.  Grupa kapitałowa znacząco zwiększyła swoje kapitały przy optymalizacji kosztów 

funkcjonowania. 

Grupa kapitałowa zgodnie ze strategią spółki dominującej Europejski Fundusz Energii S.A. planuje dokonać 

akwizycji spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej co jest zgodne ze strategią rozwoju. Grupa jest również 

nastawiona na inwestycje w innowacyjne w skali globalnej projekty czego dowodem są prowadzone 

przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia. 24 czerwca 2014r. Zwyczajne walne Zgromadzenie Spółki 

podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką World Medical Services Sp. z o.o.  Sąd Rejonowy wydał 

postanowienie, na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 lipca 

2014 r. dokonano wpisu połączenia Emitenta  ze spółką World Medical Services Sp. z o.o.  

Połączenie obu spółek przeprowadzone zostało stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie 

całego majątku World Medical Services Sp. z o.o. na Europejski Fundusz Energii S.A., w zamian za wydanie 

akcji Europejskiego Funduszu Energii S.A. udziałowcom World Medical Services Sp. z o.o.  

Zamiarem w/w procesu jest połączenie potencjałów obydwu spółek. Spółka World Medical Services sp. z o.o. 

posiada m.in. innowacyjną w skali globalnej technologię i system IT z branży e-medycznej. Rozwiązanie 

pozwala na swobodną wymianę danych medycznych w technologii chmury. Technologia i system IT docelowo 

mają być wdrażane na terytorium Stanów Zjednoczonych. Europejski Fundusz Energii S.A. jako spółka 

publiczna ma większe możliwości w dostępie do finansowania m.in. z wykorzystaniem narzędzi rynku 

kapitałowego. Mając to na względzie połączenie będzie niosło ze sobą bardziej dynamiczny rozwój produktu. 

Działania spółki dominującej w 2014r. skupiały się na pozyskaniu finansowania co udało się osiągnąć poprzez 

emisje akcji  Emitenta.  Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej starają się o dofinansowanie ze środków 

unijnych, co oznacza, że dzięki możliwościom wykorzystania instrumentów, którymi dysonuje spółka 

dominująca oraz finansowaniu unijnemu, będą mogły dynamicznie się rozwijać. W grupie kapitałowej tak jak 

zostało napisane w 2015r. podjęto kroki mające na celu wdrożenie  projektu AIDLAB poprzez spółkę Insalgo 

Aidlab S.A. 

Emitent wdrażając strategię rozwoju polegającą na inwestowaniu w zyskowne przedsięwzięcia również 

poprzez swoje spółki zależne prowadzi w tym momencie negocjacje w zakresie zakupu przedsiębiorstw 

mających wieloletnią historię funkcjonowania na rynku.                          



2. Wybrane dane finansowe 

Wybrane dane finansowe 

Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 

PLN EUR 

Kapitał własny 43026435,27 319238,15 10094652,01 76976,79 

Kapitał zakładowy 10695647 146000 2509360,43 35204,48 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4161943,02 43289,31 976454,73 10438,20 

Zobowiązania długoterminowe 5428,24 0,00 1273,54 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 54431,78 43289,31 12770,51 10438,20 

Aktywa razem 47241658,29 362527,46 11083607,04 87414,99 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 2451,59 84952,07 575,18 20484,20 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 427403,61 26795,43 100275,34 6461,09 

 

Wybrane dane finansowe 

okres od 01.01.2014 
do 31.12.2014 

okres od 01.01.2013 
do 31.12.2013 

okres od 01.01.2014 
do 31.12.2014 

okres od 01.01.2013 
do 31.12.2013 

PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

493900 469327,45 117895,59 111452,73 

Zysk (strata) ze sprzedaży 23140,03 -25864,73 5523,60 -6142,18 

Amortyzacja 552,00 18050,00 131,76 4286,39 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20362,28 -23893,63 4860,54 -5674,10 

Zysk (strata) brutto 17361,00 -33510,71 4144,12 -7957.90 

Zysk (strata) netto -538903,50 -33510,71 -128637,95 -7957,90 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

125116,06 -3794,57 29865,62 -901,11 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-1522040,00 1500 -363316,06 356,21 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

1792532,12 0,00 427883,44 0,00 

Przepływy pieniężne netto, razem 395608,18 -2294,57 94433,00 -544,90 

 

Przeliczenia kursu 2013 2014 

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,1472 4,2623 

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,2110 4,1893 

  



3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

 

3.1.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 
I.          

Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące jednostki: 
 

1. Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 
 
 
Europejski Fundusz Energii S.A. jest jednostką dominującą wobec Internet Works sp. z 
o.o. i Discovery sp. z o.o. Zarejestrowana jest pod numerem KRS 0000372335 XIII 
Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 
 
Przedmiot działalności gospodarczej: 
 
64, 20, Z, DZIAŁALNOSC HOLDINGÓW FINANSOWYCH 
1 35, 14, Z, HANDEL ENERGIA ELEKTRYCZNA 
2 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
3 64, 19, Z, POZOSTAŁE POSREDNICTWO PIENIEZNE 
4 43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYKONCZENIOWYCH 
5 62, 01, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z OPROGRAMOWANIEM 
6 77, 40, Z, DZIERZAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z 
WYŁACZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 
7 63, 12, Z, DZIAŁALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH 
8 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
9 35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
 
 
Spółki zależne: 
 

2. Internet Works. Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 
Jednostka dominująca posiada 99% udziałów i 99 % głosów w zgromadzeniu 
wspólników i udział w zysku w wysokości 99 %  

 
PKD 
 
47, 41, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZADZEN PERYFERYJNYCH I 
OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
46, 51, Z, SPRZEDAZ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZADZEN PERYFERYJNYCH I 
OPROGRAMOWANIA 
62, 01, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z OPROGRAMOWANIEM 
62, 02, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 
 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII 
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 



63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZADZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I 
PODOBNA DZIAŁALNOSC 
 63, 12, Z, DZIAŁALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH 
 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA 
64, 19, Z, POZOSTAŁE POSREDNICTWO PIENIEZNE 
 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 
 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁACZENIEM UBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 
64, 91, Z, LEASING FINANSOWY 
66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁACZENIEM 
UBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 
68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA WŁASNY RACHUNEK 
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI 
 68, 31, Z, POSREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOSCIAMI 
73, 11, Z, DZIAŁALNOSC AGENCJI REKLAMOWYCH 
73, 12, A, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I 
TELEWIZJI 
 73, 12, B, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH 
DRUKOWANYCH 
73, 12, C, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH 
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 
 73, 12, D, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH 
MEDIACH 
 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI 
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 
 77, 40, Z, DZIERZAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z 
WYŁACZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 
77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZADZEN ORAZ DÓBR 
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 
 77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA MASZYN I URZADZEN BIUROWYCH, WŁACZAJAC 
KOMPUTERY 
 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 

 
3. Discovery  Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Jednostka dominująca posiada 100% 

udziałów i  100% głosów w zgromadzeniu wspólników  oraz  udział w zysku w wysokości 
100 % 

 
PKD 
 
70, 10, Z, DZIAŁALNOSC FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z 
WYŁACZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 
Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 
35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
35, 14, Z, HANDEL ENERGIA ELEKTRYCZNA 
35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
64, 19, Z, POZOSTAŁE POSREDNICTWO PIENIEZNE 
46, 90, Z, SPRZEDAZ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 
47, 91, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAZY WYSYŁKOWEJ LUB 
INTERNET 
46, 51, Z, SPRZEDAZ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZADZEN PERYFERYJNYCH I 
OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 
96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 



46, 52, Z, SPRZEDAZ HURTOWA SPRZETU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ 
CZESCI DO NIEGO 
 
 

II.           

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. 

III.          

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Jednostki będą 
kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości (co 
najmniej 12 kolejnych miesięcy) oraz nie istnieją okoliczności  wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania przez Jednostkę działalności.  
 
 
IV.  
 
Sprawozdanie finansowe za 2014 r. uwzględnia połączenie jednostki dominującej ze 
spółką World Medical Services sp. zo.o. Połączenie Spółek jest dokonane w trybie art. 
492 § 1 pkt 1 KSH i nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku World Medical 
Services Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Europejski Fundusz Energii SA jako 
spółkę przejmującą. Udziałowcy World Medical Services Sp. z o.o. otrzymali, w zamian 
za udziały World Medical Services Sp. z o.o., akcje Europejskiego Funduszu Energii SA, 
według określonego w planie parytetu wymiany. 
 
 

V.          

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 
2014 r. są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z 
późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady 
rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zasady rachunkowości są takie same dla wszystkich jednostek w obrębie konsolidacji. 

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów bieżących, wartości sprzedaży bieżącej.  

A. Amortyzacja 

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów. 

B. Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3500 zł ujmowane są w 
ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane jednorazowo, w miesiącu 
zakupu.  
Wycena wartości firmy jednostek podporządkowanych dokonywana jest wg wartości godziwej. 
Odpis wartości firmy jest dokonywany metodą liniową w okresie 20 lat. 
 
C. Środki trwałe 
          



Lp. Wyszczególnienie 
Metoda 

amortyzacji 
Stawka 

amortyzacji 

1. Nieruchomości, w tym: liniowa   

a) grunty nie   

b) budynki liniowa 2,5% i 10% 

c) budowle liniowa 2,5% i 10% 

2. Urządzenia techniczne i maszyny liniowa od12,5%do30% 

3. Środki transportu liniowa 14 i 50% 

4. Pozostałe środki trwałe liniowa 20,00% 

          

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 500zł lecz nieprzekraczającej 3500zł 
ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane jednorazowo, w miesiącu 
zakupu, natomiast środki o wartości poniżej 500zł są nie ewidencjonowane i dane w całości w 
koszty. 

D. Wycena materiałów 

1. Zakupione materiały ujmowane są w księgach ewidencji wartościowej i odpisywane są w 
koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu. 

2. Zakupione materiały, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają 
inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego. 

3. Zakup materiałów wyceniany jest według ceny zakupu. 
          

E. Wycena wyrobów gotowych - w roku 2014 r. grupa kapitałowa  nie posiada wyrobów 
gotowych 

1. Wytworzone wyroby gotowe ujmowane są w księgach pomocniczych w ewidencji 
wartościowej i odpisywane są w koszty w dacie ich wytworzenia. 

2. Wytworzone wyroby gotowe, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają 
inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec każdego miesiąca. 

F. Wycena produkcji w toku . - nie występuje 

1. Produkcja w toku o okresie realizacji do 3 miesięcy wyceniana jest według cen sprzedaży 
netto. 

H. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia 

1. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w 
wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności). 

J. Aktywa i pasywa 

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. 

2. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego 
          
 



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i 
przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 

          

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  [   ] 
          

Skonsolidowany rachunek zysków i strat, 

Skonsolidowane esatwienie zmian w kapitale 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych  [   ] 
          

Dodatkowe informacje i objaśnienia  [   ] 
          

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej stanowi załącznik do niniejszego 
sprawozdania finansowego. 
Wyłączenia jednostek podporządkowanych odbywają się wg kryterium istotności dla 
funkcjonowania grupy kapitałowej . 

 

  



3.2.  Bilans 

       A K T Y W A    Stan na 31-12-2013r.   Stan na 31-12-2014r.  

          

 A.    Aktywa trwałe                      131 677,00             46 537 166,12     

    I. Wartości niematerialne i prawne                                   -               23 519 213,62     

       1.Koszt zakończonych prac rozwojowych        

       2.Wartość firmy                                       -       

       3.Inne wartości niematerialne i 
prawne                 23 519 213,62     

       4.Zaliczki na wartości niematerialne i 
prawne              

    II. Wartość jednostek podporządkowanych                                     -               21 589 912,50     

       1.Wartość firmy - jednostki zależne                   21 589 912,50     

       2.Wartość firmy - jednostki 
współzależne              

     III.Rzeczowe aktywa trwałe                    127 500,00                  127 500,00     

        1.Środki trwałe                                     -                                  -       

           a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 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                    127 500,00                  127 500,00     

       3.Zaliczki na środki trwałe w budowie        

     III. Należności długoterminowe                                   -                                  -       

       1. Od jednostek powiązanych          

       2. Od pozostałych jednostek          

      IV. Inwestycje długoterminowe                        1 500,00               1 300 540,00     

       1.Nieruchomości            

       2.Wartości niematerialne i prawne          

       3.Długoterminowe aktywa finansowe                      1 500,00               1 300 540,00     

          a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji 
pełnej lub metodą proporcjonalną                    1 500,00                                -       

                -     udziały i akcje                        1 500,00                                -       

  b) w jednostkach zależnych współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą 
praw własności      

           c) w pozostałych jednostkach                                   -                 1 300 540,00     

                -     udziały i akcje                            550,00     

                -     udzielone pożyczki                   1 299 990,00     

       4.Inne inwestycje długoterminowe         

      V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     2 677,00                                -       

        1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                   2 677,00       

        2.Inne rozliczenia międzyokresowe       

  B.    Aktywa obrotowe                       230 850,46                  704 492,17     

      I.Zapasy                                      -                                  -       

        1.Materiały             

        2.Półprodukty i produkty w toku          

        3.Produkty gotowe             

        4.Towary           

        5.Zaliczki na dostawy          

      II.Należności krótkoterminowe                       84 952,07                      2 451,59     

        1.Należności od jednostek powiązanych                                 -                                  -       

           a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :                                 -                                  -       

     -   do 12 miesięcy          

  
   -   powyżej 12 
miesięcy          



        2.Należności od pozostałych jednostek                    84 952,07                      2 451,59     

           a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :                    39 444,47                                -       

     -   do 12 miesięcy                     39 444,47       

  
   -   powyżej 12 
miesięcy          

            b ) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych itd.                  43 865,17                      1 951,59     

            c ) inne                          1 642,43                         500,00     

            d ) dochodzone na drodze 
sądowej           

       III. Inwestycje krótkoterminowe                    145 627,44                  701 235,62     

        1. Krótkoterminowe aktywa 
finansowe                        145 627,44                  701 235,62     

           a) w jednostkach zależnych i współzależnych      

                -     udzielone pożyczki                    118 832,01       

           b) w jednostkach stowarzyszonych        

           c) w pozostałych jednostkach           

                -     udzielone pożyczki                     273 832,01     

          d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                    26 795,43                  427 403,61     

                -   środki pieniężne w kasie i na rachunkach                  26 795,43                  427 403,61     

                -   inne środki pieniężne           

                -   inne aktywa pieniężne               

        2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                 -                                  -       

       IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                       270,95                         804,96     

 AKTYWA RAZEM                                                  362 527,46             47 241 658,29     

 

      P A S Y W A  Stan na 31-12-2013r.   Stan na 31-12-2014r.  

          

 A.   Kapitał (fundusz) własny                        319 238,15                 43 026 435,27     

       I.   Kapitał (fundusz) podstawowy                        146 000,00                 10 695 647,00     

      II.   Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)      

      III.  Udziały ( akcje ) własne (wielkość ujemna)        

      IV. Kapitał ( fundusz) zapasowy                         416 748,86                 13 291 304,77     

     V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy                     17 988 387,00     

     VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                     1 800 000,00     

     VII  .Różnice kursowe z przeliczenia          

     VIII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych      -                210 000,00     -                210 000,00     

     IX. Zysk ( strata ) netto        -                  33 510,71     -                538 903,50     

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

 B.   Kapitały mniejszości                                          -                          53 280,00     

 C.   Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych                                          -                                       -       

       I.   Ujemna wartość firmy - jednostki 
zależne             

       II.   Ujemna wartość firmy - jednostki 
współzależne             

 D.   Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                        43 289,31                   4 161 943,02     

      I.  Rezerwy na zobowiązania                                      -                     4 102 083,00     

          1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                 4 102 083,00     

          2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                  -                                       -       

              -   długoterminowa         

              -   krótkoterminowa         

           3.  Pozostałe rezerwy                                     -                                       -       

              -   długoterminowe         

              -   krótkoterminowe         



     II.  Zobowiązania długoterminowe                                     -                            5 428,24     

         1.  Wobec jednostek powiązanych       

         2.  Wobec pozostałych jednostek                                     -                            5 428,24     

            a) kredyty i pożyczki                            5 428,24     

            b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

            c) inne zobowiązania finansowe       

            d) inne           

    III.  Zobowiązania krótkoterminowe                         43 289,31                        54 431,78     

        1.  Wobec jednostek powiązanych                                     -                                       -       

            a) z tytułu dostaw i usług, o okresach wymagalności :                                 -                                       -       

               -   do 12 miesięcy         

               -   powyżej 12 miesięcy         

            b) inne           

        2.  Wobec pozostałych jednostek                         43 289,31                        54 431,78     

            a) kredyty i pożyczki                         14 500,00                                     -       

            b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

            c) inne zobowiązania finansowe       

            d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :                      28 789,31                        36 275,78     

              -   do 12 miesięcy                           28 789,31                        36 275,78     

              -   powyżej 12 miesięcy         

            e) zaliczki otrzymane na dostawy       

            f) zobowiązania wekslowe         

            g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                      18 151,00     

            h) z tytułu wynagrodzeń         

            i) inne                                     5,00     

        3.  Fundusze specjalne         

    IV.  Rozliczenia międzyokresowe                                     -                                       -       

        1. Ujemna wartość firmy          

        2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                   -                                       -       

            - długoterminowe           

            - krótkoterminowe                                       -                                       -       

              

                                                                            P A S Y W A   R A Z E M                   362 527,46                 47 241 658,29     

              

 

RACHUNEK  ZYSKÓW  I  STRAT  

  

             Stan na 31-12-2013r.  Stan na 31-12-2014r. 

  Rachunek zysków i strat          

               

 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :                  469 327,45                 493 900,00     

   -  od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną      

   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                    469 327,45                 493 900,00     

   II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie-wart.ujemna)                              -                                 -       

   III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki      

   IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów        

  Koszty działalności operacyjnej                    495 192,18                 470 759,97     

   I. Amortyzacja                        18 050,00                        552,00     

   II. Zużycie materiałów i energii                        3 098,45                     3 642,87     

   III. Usługi obce                      458 983,73                 385 836,70     

   IV. Podatki i opłaty, w tym :                             60,00                   70 028,40     

     -  podatek akcyzowy                                    -                                 -       



   V. Wynagrodzenia                                    -                                 -       

   VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                -                                 -       

   VII. Pozostałe koszty rodzajowe                      15 000,00                   10 700,00     

   VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                -                                 -       

 Zysk ( strata ) brutto ze sprzedaży      -              25 864,73                   23 140,03     

 Pozostałe przychody operacyjne                          3 274,59                     1 302,58     

   I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych        

   II. Dotacje              

   III. Inne przychody operacyjne                        3 274,59                     1 302,58     

 Pozostałe koszty operacyjne                          1 303,49                     4 080,33     

   I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      

   II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych        

   III. Inne koszty operacyjne                        1 303,49                     4 080,33     

 Zysk ( strata) z działalności operacyjnej    -              23 893,63                   20 362,28     

 Przychody finansowe                               263,00                   28 654,88     

   I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :        

     - od jednostek powiązanych          

   II. Odsetki w tym :            

     - od jednostek powiązanych          

   III.Zysk ze zbycia inwestycji          

   IV. Aktualizacja wartości inwestycji          

   V. Inne                               263,00                   28 654,88     

 Koszty finansowe                            9 880,08                   31 656,16     

   I. Odsetki, w tym :                           166,38                     5 436,77     

     -  dla jednostek powiązanych          

   II. Strata ze zbycia inwestycji          

   III. Aktualizacja wartości inwestycji          

   IV. Inne                            9 713,70                   26 219,39     

 Zysk ( strata ) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych      

 Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej    -              33 510,71                   17 361,00     

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                                  -                                 -       

   I. Zyski nadzwyczajne            

   II. Straty nadzwyczajne            

 Zysk ( strata ) brutto        -              33 510,71                   17 361,00     

 Odpis wartości firmy                                      -                   553 587,50     

   I.  Odpis wartości firmy - jednostki zależne                  553 587,50     

   II.  Odpis wartości firmy - jednostki współzależne        

 Odpis ujemnej wartości firmy                                    -                                 -       

   I.  Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne        

   II.  Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne      

 Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności      

 Zysk (strata) brutto       -              33 510,71     -          536 226,50     

  Podatek dochodowy                                      -                       2 677,00     

  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )      

 Zyski (straty) mnniejszości            

 Zysk (strata ) netto        -              33 510,71     -          538 903,50     

 



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 

    

Wyszczególnienie Za okres: 

2013 2014 

   

A.        Przepływy środków pieniężnych z działalności   operacyjnej:     

I. Zysk (Strata) netto -33 510,71 -538 903,50 

II. Korekty razem: 18 216,14 664 019,56 

1.   Zysk (strata) mniejszości 18 050,00 552,00 

2.   Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności     

3.    Amortyzacja     

4.    Odpisy wartości firmy   553 587,50 

5.    Odpisy ujemnej wartości firmy     

6.    Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych     

7.    Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     

8.    Zysk (Strata) z działalności inwestycyjnej     

9.    Zmiana stanu rezerw -4 946,45 0,00 

10.    Zmiana stanu zapasów     

11.    Zmiana stanu należności 21 103,65 87 500,48 

12.    Zmiana stanu zobowiązań krótkoter - minowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -15 755,10 16 570,71 

13.    Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -235,96 -534,01 

14. Inne korekty z działalności operacyjnej 0,00 6 342,88 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) -15 294,57 125 116,06 

B.     Przepływy środków pieniężnych z działalności  inwestycyjnej:     

I. Wpływy    0,00 137 750,00 

1.   Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     

2.   Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

3.   Wpływy aktywów finansowych, w tym: 0,00 137 750,00 

a)       w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 

·     zbycie aktywów finansowych     

·     otrzymane dywidendy i udziały w zyskach     

·     otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych     

·     odsetki otrzymane     

·     inne wpływy z aktywów finansowych     

b)        pozostałych jednostek: 0,00 137 750,00 

·     zbycie aktywów finansowych     

·     otrzymane dywidendy i udziały w zyskach     

·     otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych   137 750,00 

·     odsetki otrzymane     

·     inne wpływy z aktywów finansowych     

4.   Inne wpływy inwestycyjne     

II. Wydatki 1 500,00 1 659 790,00 

1.   Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     

2.   Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   61 500,00 

3.   Wydatki na aktywa finansowe, w tym: 1 500,00 1 592 990,00 



a)       w jednostkach wycenianych metodą praw własności     

·     nabycie aktywów finansowych     

·     udzielenie pożyczek długoterminowych     

·     inne     

b) w pozostałych jednostkach 1 500,00 1 592 990,00 

·     nabycie aktywów finansowych 1 500,00 250,00 

·     udzielenie pożyczek długoterminowych   1 592 740,00 

·     inne     

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacane udziałowcom mniejszościowym     

5.  Inne wydatki inwestycyjne   5 300,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 500,00 -1 522 040,00 

C.       Przepływy środków  pieniężnych  z działalności   finansowej:     

I. Wpływy 14 500,00 1 792 532,12 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału 

    

2.   Kredyty i pożyczki (otrzymane) 14 500,00   

3.   Emisja dłużnych papierów wartościowych     

4.   Inne wpływy finansowe   1 792 532,12 

II. Wydatki 0,00 0,00 

1.   Nabycie udziałów (akcji) własnych     

2.    Dywidendy i inne wypłaty dla właścicieli     

3.    Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku     

4.    Spłaty kredytów i pożyczek     

5.    Wykup dłużnych papierów wartościowych     

6.    Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych     

7.    Płatności z umów leasingu finansowego     

8.    Odsetki (zapłacone)     

9.    Inne wydatki finansowe     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 14 500,00 1 792 532,12 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) -2 294,57 395 608,18 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -2 294,57 395 608,18 

·      w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych     

F. Środki pieniężne na początek okresu 29 090,00 31 795,43 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D) 26 795,43 427 403,61 

·        w tym o ograniczonej możliwości dysponowania     

 

 

 

 

      ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

                Sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 

   



Wyszczególnienie Dane za rok 

2013 2014 

   

I.   Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 566 007,07 319 238,15 

 -  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

 -  korekty błędów     

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 566 007,07 319 238,15 

1.    Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 146 000,00 146 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 10 549 647,00 

a)       zwiększenia z tytułu: 0,00 10 549 647,00 

 - wydania udziałów (emisji akcji) WPŁATY UDZIAŁÓW 0,00 10 549 647,00 

 -  ..........................................................     

b)       zmniejszenia z tytułu: 0,00 0,00 

 - umorzenia udziałów (akcji)     

 -  ..........................................................     

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 146 000,00 10 695 647,00 

2.    Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 

2.1.   Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

a)       zwiększenie z tytułu: 0,00 0,00 

 -  ..........................................................     

 -  ..........................................................     

b)       zmniejszenie z tytułu: 0,00 0,00 

 -  ..........................................................     

 -  ..........................................................     

2.2.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 

3.     Udziały (akcje) własne na początek okresu     

a)       zwiększenia     

b)       zmniejszenia     

3.1.   Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 

4.      Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 420 007,07 416 748,86 

4.1.   Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 12 874 555,91 

a)       zwiększenia z tytułu: 0,00 12 874 555,91 

·  emisji akcji powyżej wartości nominalnej     

·  z podziału zysku (ustawowo)     

·  z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość )     

·  z innych tytułów - przejęcie spółki   12 874 555,91 

b)       zmniejszenia z tytułu: 0,00 0,00 

·  pokrycia straty      

·  z innych tytułów     

4.2.   Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 420 007,07 13 291 304,77 

5.      Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu     

5.1.   Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

a)       zwiększenia z tytułu: 0,00 0,00 

·  .....................................................     

·  .....................................................     

b)       zmniejszenia z tytułu: 0,00 0,00 



· zbycia środków trwałych     

·  ......................................................     

5.2.   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

6.      Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu     

6.1.   Zmiany pozostałych kapitałów  (funduszy) rezerwowych 0,00 19 788 387,00 

a)       zwiększenia z tytułu: 0,00 19 788 387,00 

·  przejęcia spółki.......................................   17 883 205,37 

·  wpłata.......................................................   1 800 000,00 

 - korekty konsolidacyjne   105 181,63 

b)       zmniejszenia z tytułu: 0,00 0,00 

· .........................................................     

· .........................................................     

6.2.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 19 788 387,00 

7.      Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu     

7.1.   Zysk z lat ubiegłych na początek okresu     

 -  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

 -  korekty błędów     

7.2.   Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

a)      zwiększenia z tytułu: 0,00 0,00 

·  podziału zysku z lat ubiegłych     

·  .......................................................     

b)       zmniejszenia z tytułu: 0,00 0,00 

·  .......................................................     

7.3.   Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.4.   Starta z lat ubiegłych na początek okresu -213 258,21 -210 000,00 

 -  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

 -  korekty błędów     

7.5.   Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -213 258,21 -210 000,00 

a)       zwiększenia z tytułu: 0,00 0,00 

·  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia     

·  ..................................................     

b)       zmniejszenia z tytułu: 0,00 0,00 

· ....................................................     

7.6.   Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -213 258,21 -210 000,00 

7.7.   Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -213 258,21 -210 000,00 

8.      Wynik netto -33 510,71 -538 903,50 

a) zysk netto     

b) strata netto -33 510,71 -538 903,50 

c) odpisy z zysku     

II.   Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu  (BZ) 319 238,15 43 026 435,27 

III.  Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty)  

    

 

 

 



 

3.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Europejski 

Fundusz Energii S.A. 

I.  

- struktura własności kapitału podstawowego jednostki dominującej na dzień 31.12.2014r. przedstawia się 

następująco: 

Kapitał zakładowy: 10 695 647 zł  

ABC Health sp. z o.o.: 93,16 % kapitału zakładowego; 99 635 555 akcji, dających 99 635 555 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy 

Michał Okoń : 5,48% kapitału zakładowego; 5 860 915 akcji, dających 5 860 915 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariu  

Wartość Discovery sp. z o.o.  wynosi 5.000 zł podwyższenie kapitału do kwoty 1.505.000 zł zgodnie z uchwałą 

z dnia 21.11.2014 r. rep a nr 7668/2014 zostało zarejestrowane w KRS w dniu 18.02.2015 r. 

- udziały spółki Internet Works sp. z o.o. wycenione zostały wg wartości godziwej; spółka Internet Works sp. 

z o.o. weszła w skład grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Energii S.A. w wyniku przejęcia majątku 

World Medical Services sp. z o.o., które dokonało się poprzez połączenie  

- kapitał podstawowy Internet Works Sp. z o.o. na dzień 31.12.2014 wynosi 105.000 zł , wartość firmy  

22.143.500 zł wartość umorzenia 553.587,50 zł, wartość netto firmy na 31.12.2014   21.589.912,50 zł 

- nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym mają wpływ na sytuację majątkową oprócz wejścia w skład 

grupy kapitałowej spółki Insalgo Aidlab S.A. 

- dane o stanie rezerw : w Europejskim Funduszu Energii aktywa na początek roku z tytułu podatku w kwocie 

2.677,00 zł zostały rozwiązane. Na dzień 31.12.2014 r. utworzono rezerwę z tyt. odroczonego podatku 

dochodowego na kwotę 4.207.265,00 W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym skorygowano wartość 

rezerwy o kwotę 105.182,00 zł. Wartość rezerwy z tyt. odroczonego podatku  w sprawozdaniu 

skonsolidowanym wyniosła  4.102.083,00 zł  

- podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu – w firmie Internet Works  naliczono odsetki od 

spłacanej pożyczki w kwocie 5.428,24 zł. 

II. 

Brak wspólnych przedsięwzięć niepodlegających konsolidacji. 

Dane porównawcze tj. 31.12.2013 r. są danymi jednostki dominującej, która na ten dzień nie sprawowała 

kontroli nad żadną jednostką. 

III.  

Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej zamierzają kontynuować swoją działalność.  



1)podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów jednostek powiązanych według dziedzin działalności oraz rynków 
geograficznych;- nie występuje 
2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe; 
okres umarzania wartości firmy wynosi 20 lat; uzasadnione jest to długim horyzontem czasowym inwestycji 
długoterminowych 
 
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; - nie dotyczy 
4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym;- nie dotyczy 
5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku, straty) brutto;- takie pozycje różniące zysk księgowy od podatkowego nie wystąpiły 
6) dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby, a w przypadku sporządzania 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym — o kosztach rodzajowych- nie 
występuje 
7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby;- nie 
występuje 
 
8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; 
- grupa kapitałowa zamierza rozwijać pozycje aktywów z kapitałów własnych jak i kapitału zewnetrznego  
9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe;- nie występuje 
10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.- nie występuje 
 

IV. 

- spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie udzielały gwarancji, nie były wystawiane weksle, brak jest 

zobowiązań pozabilansowych 

- w roku obrotowym nastąpiło połączenie przez przejęcie zgodnie z art.492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki World Medical Services Sp. z o.o. (spółka 

przejmowana) na jednostkę dominującą (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym 

udziałowcom spółki World Medical Services Sp. z o.o. akcji jednostki dominującej. 

 

Połączenie objęło: 

1. spółkę Europejski Fundusz Energii S.A. (spółka przejmująca), będącą spółką prowadzącą działalność w 

zakresie inwestycji,  IT, eco-energii i ochrony zdrowia, 

2. spółkę World Medical Services Sp. z o.o. (spółka przejmowana), będącą spółką oferującą rozwiązania IT z 

zakresu ochrony zdrowia. 

W związku z połączeniem spółek nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Europejski Fundusz Energii 

S.A. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 18 lipca 2014 r. Kapitał zakładowy 

został podwyższony do kwoty 10.695.647,00 zł, wynikający z emisji: 105.496.470 akcji zwykłych na okaziciela 

serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

3. W rachunku przepływów pieniężnych pkt G środki pieniężne na koniec roku 2013 nie zgadzają się ze stanem 

środków na początek 2014 r, a wynika to z faktu, iż w 2013 r. nie było sporządzane skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe i w nim wykazane jest tylko saldo jednostki dominującej. 

V.  



W grupie kapitałowej  nie byli zatrudnieni pracownicy.  

-  wynagrodzenia- nie dotyczy,  
- pożyczki dla osób wchodzących w skład organów spółek – nie udzielano  
 

VI. 

- zarząd nie pobierał wynagrodzenia; rada nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia 

 

- wynagrodzenie biegłego rewidenta za zbadanie spółki dominującej wyniosło 4.920,00 zł brutto 

 

INFORMACJA DODATKOWA 
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia 
I.  
KONSOLIDACJA 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych 

1a/ Zmiany w stanie wartości brutto niematerialnych i prawnych od 01.01.2014 do 31.12.2014r. 

Tytuł Prawa do 
wynalazków
, patentów, 
znaków 
towarowyc
h, wzorów 
użytkowych 
oraz 
zdobniczych 

PROGRA
MY 
KOMP. 

Know-how Koszty prac 
rozwojowych 

Pozostał
e 

Razem 

  zł zł zł zł zł zł 

1. Wartość 
brutto na 
01.01.2014 
r. (BO) 

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

2. 
Zwiększenia 

0,00 0,00 0,00 0,00 23 519 
213,62 

45 662 
713,62 

a) zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) pozostałe 
- INTERNET 
WORKS 

0,00 0,00 0,00 0,00 61 
500,00 

61 500,00 

c) pozostałe- 
EUROP. F. 
ENERGII 

0,00 0,00 0,00 0,00 23 457 
713,62 

45 601 
213,62 

3. 
Zmniejszenia 

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

a) sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



b) likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Wartość 
brutto na 
31.12.2014r. 
(BZ)  

22 143 
500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 23 519 
213,62 

45 
662 
713,
62 

1b/ Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie od 01.01.2014 do 31.12.2014r. 

Tytuł Autorskie 
prawa 
majątkow
e i prawa 
pokrewn
e 

Prawa do 
wynalazków, 
patentów,  
znaków 
towarowych, 
wzorów 
użytkowych 
oraz 
zdobniczych 

PROG
RAMY 
KOMP. 

Know-how Koszty prac 
rozwojowych 

Pozosta
łe 

Raze
m 

  zł zł zł zł zł zł zł 

1. Wartość 
umorzenia 
na 
01.01.2014 
r. (BO) 

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

2. 
Zwiększenia 

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

a) naliczenie 
umorzenia, 
w tym: 

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

 - 
niestanowią
ce kosztów 
uzyskania 
przychodów 

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

b) 
nieplanowe 
odpisy 
amortyzacyj
ne 

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

c) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Zmniejszenia 

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

a) sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Wartość 
umorzenia 
na 

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



31.12.2014r. 
(BZ)  

5. Wartość 
netto na 
01.01.2014 
r. (BO) 

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

6. Wartość 
netto na 
31.12.2014r. 
(BZ)  

22 143 
500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 23 519 
213,62 

45 
662 
713,
62 

1c/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - wartość brutto -  01.01.2014 do 
31.12.2014r. 

Tytuł Grunty 
własne 

Prawo 
wieczyste
go 
użytkowa
nia 
gruntów 

Budynki i 
budowle 

Spółdziel
cze 
prawa do 
mieszkan
ia i lokalu 
użytkowe
go 

Urządzen
ia 
techniczn
e i 
maszyny 

Środki 
transpor
tu 

Pozosta
łe 

Raze
m 

  zł zł zł zł zł zł zł zł 

1. Wartość 
brutto na 
01.01.2014 
r. 
(BO)EUROPE
JSKI 
FUNDUSZ 
ENERGII  

0,00 0,00 0,00 0,00 2 603,28 0,00 2 
160,04 

4 
763,
32 

2. 
Zwiększenia 

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

a) zakup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) przyjęcie z 
inwestycji 

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

c) darowizny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) 
ujawnienia 
(inwentaryza
cja) 

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

e) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Zmniejszenia 

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

a) sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) darowizny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) straty 
losowe 

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



e) niedobory 
(inwentaryza
cja) 

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

f) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Wartość 
brutto na 
31.12.2014r. 
(BZ)  

0,00 0,00 0,00 0,00 2 603,28 0,00 2 
160,04 

4 
763,
32 

1d/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - umorzenie od 01.01.2014 do 31.12.2014r. 

Tytuł Grunty 
własne 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 
gruntów 

Budyn
ki i 
budow
le 

Spółdziel
cze 
prawa do 
mieszkan
ia i lokalu 
użytkowe
go 

Urządzen
ia 
techniczn
e i 
maszyny 

Środki 
transpor
tu 

Pozosta
łe 

Raze
m 

  zł zł zł zł zł zł zł zł 

1. 
Umorzenie 
na 
01.01.2014 
r. (BO) 

  0,00 0,00 0,00 2 603,28 0,00 2 
160,04 

4 
763,
32 

2. 
Zwiększenia 

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

a) naliczenie 
umorzenia, 
w tym: 

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

 - 
niestanowią
ce kosztów 
uzyskania 
przychodów 

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

b) 
nieplanowe 
odpisy 
amortyzacyj
ne 

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

c) pozostałe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Zmniejszenia 

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

a) sprzedaż   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) likwidacja   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) darowizna   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) pozostałe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Umorzenie 
na 

0 0,00 0,00 0,00 2 603,28 0,00 2 
160,04 

4 
763,
32 



31.12.2014r. 
(BZ)  

5. Wartość 
netto na 
01.01.2014 
r. (BO) 

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

6. Wartość 
netto na 
31.12.2014R
. (BZ)  

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

1e/ Zmiany struktury własnościowej środków trwałych od 01.01.2014 do 31.12.2014r. 

 Struktura własnościowa środków trwałych 
ewidencjonowanych bilansowo (w wartości 
netto) 

Stan na 
01.01.2014r. 
(BO) 

Stan na 31.12.2014r. 
(BZ) 

 

 1. Własne 0,00 0,00 

       

 Razem 0,00 0,00 

3. Wynik finansowy za  rok obrotowy. 

Skonsolidowany zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014r. wynosi  
-538903,50 zł. 

 Wyszczególnienie Kwota  

1. Wynik finansowy netto- ZYSK EUROP. F. 
ENERGII  

34 986,33 

2. Wynik finansowy netto- STRATA DISCOVERY 
SP. Z O.O. 

-11 414,03 

3. Wynik finansowy netto- STRATA INTERNET 
WORKS 

-8 888,30 

odpis na wartość firmy  

b) zwiększenia kapitału rezerwowego 0,00 

c) wypłata dywidend 0,00 

d) nagrody, premie dla załogi wraz z ZUS 0,00 

e) zasilenie funduszy specjalnych 0,00 

3. Wynik netto -538903,50 

4. Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od 01.01.2014 do 31.12.2014r.DOT. EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU ENERFII S.A.  

 



Wyszczególnienie Stan na 
01.01.2014r. 
(BO) 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 
31.12.2014r. 
(BZ) 

1. Czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów, w tym: 

270,95 804,16 270,15 804,96 

a) odsetki od zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) USŁUGI INFORMATYCZNE 0,00 547,16 0,00 547,16 

c) KOSZTY DOT 2014R i 2015r. 270,15 257,00 270,15 257,00 

d) opłaty leasingowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

e)odsetki niezapłacone 0,80 0,00 0,00 0,80 

f)utrzymanie domen 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) ZUS zapł. 0,00 0,00 0,00 0,00 

aktywa z tyt. Odroczonego podatku 2 677,00 0,00 2677,00 
 

0 
,00 

2. Bierne rozl.liczenia 
międzyokresowe 

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

a ) rezerwa na badanie bilansu 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) rezerwa na zobowiązania  0,00 0,00 0,00 0,00 

W DISCOVERY SP. Z O.O.               = 0,00  

W INTERNET WORKS SP. Z O.O.   =  0,00 

 

  



4. Sprawozdanie Zarządu z działalności 

 

4.1. Informacje podstawowe 

 

Spółka dominująca   Europejski Fundusz Energii  S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  

Adres: ul Gdańska 27; 85-005 Bydgoszcz 

KRS: 0000372335 

REGON: 021416030 

NIP: 8943012989 

Kapitał zakładowy 10 695 647,00 zł 

Zarząd: Wiceprezes Zarządu Paweł Kulczyk 

Europejski Fundusz Energii S.A. jest jednostką dominującą wobec Internet Works sp. z o.o. z siedzibą w 

Bydgoszczy oraz Discovery sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Osobą zarządzającą spółką Internet Works sp. o.o. 

jest Marcin Szymański- Prezes Zarządu. Osobą zarządzającą spółką Discovery sp. z o.o. jest Paweł Kulczyk- 

Prezes Zarządu. 

 

4.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej 

 

Rok obrotowy zakończony został w Grupie Kapitałowej stratą netto  w wysokości  538 903,5 zł. Zysk brutto 

wyniósł 17361 zł  

Na osiągnięty wynik wpływ miały następujące czynniki: 

- naliczeniem odpisu wartości firmy spółki zależnej co zaniżyło wynik 

Pozytywny wpływ miały: 

- współpraca  z kontrahentami  z branży obsługi inwestycji montażowo-budowlanych 

- pozytywne skutki połączenia ze spółką World Medical Services sp. z o.o. 

- prace związane z przygotowaniem połączenia ze spółką World Medical Services sp. z o.o., które generowały 

koszty związane z zapłatą  podatków 

Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. informował, że w dniu 18 lipca 2014r.  postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Bydgoszczy dokonano w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu 

połączenia Emitenta (spółka przejmująca) ze spółką World Medical Services Sp. z o.o. 

Od tego momentu utworzona została Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Energii S.A. w związku z 

tym, że spółka World Medical Services sp. z o.o. była dominującym udziałowcem spółki Internet Works sp. z 

o.o. 

Zamiarem w/w procesu było połączenie potencjałów obydwu spółek. Spółka World Medical Services sp. z 
o.o. posiadała (obecnie posiada EFE) m.in. innowacyjną w skali globalnej technologię i system IT z branży e-



medycznej. Rozwiązanie pozwala na swobodną wymianę danych medycznych w technologii chmury. 
Technologia i system IT docelowo mają docelowo być wdrażane na terytorium Stanów Zjednoczonych. 
Europejski Fundusz Energii S.A. jako spółka publiczna ma większe możliwości w dostępie do finansowania 
m.in. z wykorzystaniem narzędzi rynku kapitałowego.  

24.09.2014r. Europejski Fundusz Energii S.A. założył spółkę Discovery sp. o.o.  

Grupa kapitałowa rozpoczęła starania o pozyskanie środków unijnych na jeszcze dynamiczniejszy rozwój 
produktu. 

Po połączeniu Europejski Fundusz Energii S.A. ma możliwość wykorzystania m.in. do celów marketingowych 
bazy danych znajdującej się w spółce zależnej Internet Works Sp. z o.o. w liczbie ponad 1 600 000 rekordów.    

Połączenie kompetencji obu spółek m.in. z jednej strony w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym i 
z drugiej w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii także o zasięgu międzynarodowym 
otwiera perspektywy dynamicznego rozwoju spółki. 

 

4.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a 

także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 

W dniu 27 lutego 2014 r. Spółka dominująca przekazała raportem bieżącym nr 4/2014 Plan połączenia ze 

spółką World Medical Services Sp. z o.o., natomiast w dniu 6 marca 2014 r. raportem bieżącym nr 5/2014 

przekazane zostało Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie Europejskiego Funduszu Energii S.A. 

oraz World Medical Services Sp. z o.o.  W dniu 14 maja 2014 r. raportem bieżącym nr 7/2014 przekazana 

została opinia biegłego rewidenta o planie połączenia. 24 czerwca 2014r. Zwyczajne walne Zgromadzenie 

Spółki podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką World Medical Services Sp. z o.o.  Sąd Rejonowy wydał 

postanowienie, na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 lipca 

2014 r. dokonano wpisu połączenia Emitenta  ze spółką World Medical Services Sp. z o.o.  

Połączenie obu spółek przeprowadzone zostało stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie 

całego majątku World Medical Services Sp. z o.o. na Europejski Fundusz Energii S.A., w zamian za wydanie 

akcji Europejskiego Funduszu Energii S.A. udziałowcom World Medical Services Sp. z o.o.  

Zamiarem w/w procesu jest połączenie potencjałów obydwu spółek. Spółka World Medical Services sp. z o.o. 

posiada m.in. innowacyjną w skali globalnej technologię i system IT z branży e-medycznej. Rozwiązanie 

pozwala na swobodną wymianę danych medycznych w technologii chmury. Technologia i system IT docelowo 

mają być wdrażane na terytorium Stanów Zjednoczonych. Europejski Fundusz Energii S.A. jako spółka 

publiczna ma większe możliwości w dostępie do finansowania m.in. z wykorzystaniem narzędzi rynku 

kapitałowego. Mając to na względzie połączenie będzie niosło ze sobą bardziej dynamiczny rozwój produktu.  

 

W I kwartale 2015r. zawiązana została spółka Insalgo Aidlab S.A., która weszła w projekt AIDLAB. 

AIDLAB- innowacyjnym w skali globalnej urządzeniem, które czerpie z najnowszego dorobku naukowego w 
zakresie medycyny, informatyki, matematyki- algorytmy w służbie zdrowia człowieka. 
Oparty jest na pomyśle, pracy i wiedzy wybitnych młodych polskich naukowców – praktyków. 
W tym momencie w projekt zaangażowani są również profesorowie mający bogaty dorobek w zakresie 
telemedycyny.  



Projekt bazuje na koncepcji medycznych urządzeń przyszłości tzw. Lab-On-A-Chip, które będą pełniły role 
zaawansowanych, choć prostych w obsłudze domowych laboratoriów. Będą one przeprowadzały badania, 
zbierały wymazy, wykonywały zdjęcia oraz dokumentacje medyczne. W podobnym kierunku zmierza również 
sam projekt Aidlab. Aidlab to pierwsze tego typu urządzenie na świecie, które bezinwazyjnie zbiera pięć 
pomiarów medycznych. Na ich podstawie oceniany jest podstawowy stan zdrowia człowieka. Poprzez 
zastosowanie wyspecjalizowanych układów elektronicznych urządzenie ma precyzyjnie pobrać informacje na 
temat pulsu, EKG, PPG, oksygenacji krwi, masy ciała i grubości tkanki tłuszczowej. Algorytmy będą dodatkowo 
wyliczać ciśnienie i analizować zebrane pomiary. Pośród analiz znajdą się takie jak: wykrywanie arytmii, 
wykrywanie zaniżonego poziomu natlenienia krwi, wykrywanie nagłych zmian masy ciała, zaburzeń 
przepływu krwi, znajdowanie dysfunkcji serca. Planowane są kolejne moduły, które spełnią zapotrzebowanie 
rynku i zapewnią maksymalne zainteresowanie produktem. 

W połączeniu z rozwiązaniami chmurowymi, którymi dysponuje Europejski Fundusz Energii S.A. pacjenci 
uzyskają nielimitowany dostęp do swoich medycznych danych, wszystkich przeszłych i przyszłych wydarzeń z 
możliwością dowolnego importu i eksportu danych dla lekarza lub klinki.  
 
Spółka Insalgo Aidlab S.A. dąży do stworzenia gotowego prototypu, posiadającego wymagane prawem 
certyfikaty, a następnie przeprowadzenia dynamicznej ekspansji na rynku. Rynek docelowy to zwłaszcza cała 
Europa oraz Stany Zjednoczone. Urządzenie ma stać się produktem globalnym. Gotowy produkt ma być 
dostępny dla każdego, osób starszych i młodszych, w tym dla profesjonalnych placówek medycznych. 
Odpowiednio dostosowane urządzenie ma być również wykorzystywane przez wojsko. 

Emitent zamierza skorzystać z dotacji unijnych, które wg przekazanych informacji w opublikowanych nowych 
programach operacyjnych będą szerokim strumieniem środków wspierały tego typu przedsięwzięcia. 

 

Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. komunikatem 1/2015 poinformował, o postanowieniu Sądu 
Rejonowego w Bydgoszczy, na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 
dniu 5 stycznia 2014 r. dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy został 
podwyższony z dotychczasowej kwoty 10.695.647,00 zł do kwoty 12.195.647,00 zł. 

W I kwartale 2015r. zarejestrowane zostało również podwyższenie kapitału zakładowego spółki Discovery sp. 
z o.o. Europejski Fundusz Energii S.A. dokonał wpłat na objęcie udziałów w spółce Kulczyk Polskie Inwestycje 
sp. z o.o. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału przez sąd Emitent stanie się większościowym 
udziałowcem spółki. 

 

 

 

4.4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki 

 

Europejski Fundusz Energii S.A. podjął decyzję o zmianie profilu działalności i wdrożeniu nowego modelu 

biznesu i strategii dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej, która skupiać się będzie na działalności inwestycyjnej. 

W ramach tego segmentu działalności planowana jest budowa portfela spółek, mających w ocenie Emitenta 

duży potencjał rozwoju i wzrostu wartości. Obecne uwarunkowania rynkowe, na które istotny wpływ miały 

takie zdarzenia jak trwający konflikt na linii Rosja-Ukraina, zmiany w funkcjonowaniu OFE oraz spowolnienie 

gospodarcze zarówno w Europie Zachodniej jak również w Polsce doprowadziły do sytuacji w której  wyceny 

spółek publicznych i niepublicznych w ocenie jednostki dominującej stały się atrakcyjne biorąc pod uwagę 

dłuższy horyzont inwestycyjny. Jednostka dominująca zamierza wykorzystać tą sytuację do przeprowadzenia 

inwestycji w spółki charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu, wyróżniające się dobrym zarządzaniem, 

innowacyjnością i niepowtarzalnym know-how. Strategia ta z jednej strony zakłada nabywanie udziałów 



mniejszościowych w spółkach, których wycena wyraźnie odbiegać będzie od ich wartości fundamentalnej w 

celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem, z drugiej strony strategia ta  zakłada uzyskanie decydującego 

wpływu na zarządzanie nowymi spółkami i zwiększaniu ich wartości poprzez usprawnienia zarządzania 

kapitałem obrotowym, racjonalizacji struktury i zatrudnienia, doskonalenia operacyjnego i logistycznego, 

wprowadzenia nowoczesnych technologii, wprowadzenia nowoczesnych metod zarządzania, wspierania 

ekspansji na nowe rynki zbytu, modernizacji działalności produkcyjnej, doskonalenia/tworzenia produktów, 

wykorzystanie elementu synergii, przeprowadzenie niezbędnej restrukturyzacji. W ramach prowadzonej 

działalności jednostka dominująca zamierza również podjąć współpracę na linii biznes-nauka. W tym celu 

jednostka dominująca nawiązuje kontakty z uczelniami wyższymi i centrami badawczymi, które wspomogą 

działalność nowych spółek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, we wprowadzaniu innowacyjnych 

produktów i rozwiązań biznesowych zwiększających ich konkurencyjność i poprawiających osiągane przez nie 

wyniki finansowe. Głównym źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz środki pozyskane w 

drodze emisji akcji i obligacji, a także środki z funduszy unijnych.  

 

W ramach działalności inwestycyjnej, jednostka dominująca zamierza skoncentrować się na spółkach 

działających w trzech obszarach charakteryzujących się relatywnie większym poziomem ryzyka, ale 

pozwalających osiągać ponadprzeciętne zyski: w obszarze energetyki z uwzględnieniem odnawialnych źródeł 

energii, w obszarze medycyny i nowych technologii stosowanych w medycynie, oraz w obszarze IT w którym 

jednostka dominująca zamierza wykorzystać zdobyte dotychczas doświadczenie. Jednostka dominująca 

dopuszcza możliwość inwestycji zarówno w spółki, które posiadają już ugruntowaną pozycję na rynku, jak 

również w spółki będące w początkowej fazie rozwoju tzw. start-upy.  

Działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii uwarunkowana jest wejściem w życie ustawy o OZE, 

regulującej ten obszar działalności. Istotną kwestią mającą duże znaczenie dla rentowności prowadzonych 

projektów w tym obszarze będzie stopień zaangażowania państwa w dofinansowanie tego typu działalności, 

dlatego przed podjęciem jakichkolwiek decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w tym obszarze, jednostka 

dominująca przeprowadzała będzie szczegółową analizę opłacalności realizacji tego typu projektów. 

Jednostka dominująca nie wyklucza ponadto inwestycji w farmy fotowoltaiczne, jednak na dzień 

sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, żadne wiążące decyzje nie zostały podjęte. 

W dniu 18 lipca 2014 r. nastąpiła rejestracja połączenia jednostki dominującej jako spółki przejmującej ze 

spółką World Medical Services Sp. z o.o. (spółka przejmowana) oferującej rozwiązania IT z zakresu ochrony 

zdrowia. Celem tej transakcji było połączenie i lepsze wykorzystanie potencjału posiadanego przez obie 

spółki. Spółka World Medical Services sp. z o.o. posiadała m.in. innowacyjną w skali globalnej technologię i 

system IT z branży e-medycznej. Rozwiązanie pozwala na swobodną wymianę danych medycznych w 

technologii chmury. Technologia i system IT docelowo mają być wdrażane na terytorium Stanów 

Zjednoczonych. Europejski Fundusz Energii S.A. z kolei, jako spółka publiczna ma większe możliwości w 

dostępie do finansowania m.in. z wykorzystaniem rynku kapitałowego, co umożliwi dynamiczny rozwój tego 

produktu. W wyniku połączenia, jednostka dominująca nabyła ponadto 95% udziałów w spółce Internet 

Works sp. z o.o. Głównym aktywem tej spółki jest baza danych w liczbie ponad 1 600 000 rekordów, którą 

Grupa Kapitałowa zamierza wykorzystać dla celów marketingowych. 

Jednostka dominująca  kontynuowała współpracę ze spółką L&P sp. z o.o. w zakresie obsługi inwestycji 

hotelowej., której przedmiotem jest m.in.. dostawa i montaż wyposażenia audiowizualnego w hotelu 

Copernicus w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski 11 oraz koordynacja w wymienionym zakresie.  

 



 

4.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 

Spółka dominująca Europejski Fundusz Energii S.A. zawiązał spółkę Insalgo Aidlab S.A. mając na celu podjęcie  
działań zmierzających do stworzenia gotowego prototypu urządzenia AIDLAB, posiadającego wymagane 
prawem certyfikaty, a następnie przeprowadzenia dynamicznej ekspansji na rynku. Zgodnie z informacjami 
zawartymi w poprzednich raportach  okresowych Emitent podjął kroki mające na celu wdrożenie 
innowacyjnej w skali globalnej technologii i systemu IT z branży e-medycznej, przed którą według Zarządu 
Spółki i ogólnodostępnych obiektywnych analiz rysuje się perspektywa dynamicznego wzrostu. 

 

 

4.6. Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i 

wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie 

nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia. 

Grupa kapitałowa nie nabyła akcji własnych. Jednostka dominująca nie posiada akcji własnych. Spółki 

zależne nie posiadają akcji spółki dominującej. Akcji spółki dominującej nie posiadają także członkowie 

organów spółki dominującej i spółek zależnych . 

 

 
 

4.7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie 

narażony 

 

 

Zarząd jednostki dominującej po stworzeniu fundamentu, przeniesieniu znaczących aktywów  spółki 

przejmowanej tj. World Medical Services sp. z o.o. do Europejskiego Funduszu Energii S.A. konsekwentnie 

buduje wartość Grupy Kapitałowej mając na uwadze ryzyka towarzyszące działalności gospodarczej, które w 

opinii Zarządu są ograniczone.  

Głównym ryzykiem w ocenie Zarządu Emitenta może być koniunktura panująca na rynku. W związku z tym, 

że Emitent jest spółką inwestycyjną, sytuacja makroekonomiczna ma dla niej duże znaczenie. 

Innym jest ograniczenie współpracy ze znaczącymi dotychczasowi partnerami biznesowymi, m.in. w zakresie 

obsługi inwestycji montażowo budowlanych. Jest to jednak działalność mająca już mniejsze znaczenie dla 

Emitenta i całej grupy kapitałowej. Zakończenie określonych inwestycji może powodować fluktuacje w 

składaniu kolejnych zamówień. Dążenie przez Spółkę do dywersyfikacji partnerów biznesowych w ocenie 

Zarządu Spółki powinno ryzyko to minimalizować. 

 

Sytuacja ogólnogospodarcza w Polsce i na świecie, wyrażająca się w poziomie wskaźników 

makroekonomicznych, ma istotny wpływ na kondycję i rozwój rynku na którym działa Grupa Kapitałowa i 

jego klienci. Do takich czynników makroekonomicznych można zaliczyć: poziom i dynamikę wzrostu PKB, 

poziom i zmienność inflacji, poziom i zmienność stóp procentowych, poziom i zmienność stopy bezrobocia 

oraz wielkość i zmienność nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Istnieje ryzyko, że niekorzystne zmiany w 

otoczeniu makroekonomicznym mogą wpłynąć na ograniczenie popytu na produkty i usługi grupy 



kapitałowej, czego efektem może być spadek przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej oraz pogorszenie 

sytuacji finansowej Spółek wchodzących w jej skład. 

Ograniczone ryzyko stanowi również podejście organów podatkowych w związku z ciągle zmieniającym się 

prawem podatkowym co stanowi ryzyko dla wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce w tym dla 

spółki dominującej i spółek zależnych. 

 

 

Czynniki ryzyka związane z akcjami 

Ryzyko związane z notowaniami akcji Europejskiego Funduszu Energii S.A. tworzącego Grupę Kapitałową na 

NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu. 

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i 

sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny 

akcji jednostki dominującej po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Europejskiego Funduszu 

Energii S.A. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym 

terminie po satysfakcjonującej cenie. 

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

1. na wniosek emitenta, 

2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami 

instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach 

notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności 

obowiązki informacyjne. 

Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, 

a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect. 

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 

emitenta dodatkowych warunków, 

2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 



3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 

1. w przypadkach określonych przepisami prawa, 

2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty 

finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku 

NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki 

informacyjne. 

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 

jednostki dominującej, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 

. 

 

4.8. Informacje dodatkowe 

 
Spółka dominująca jak i spółki zależne nie posiadają oddziałów (zakładów).  

  



5. Oświadczenie Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie zarządu spółki dominującej Europejski Fundusz Energii S.A. w sprawie 
rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 
31.12.2014 r. 
 

Zarząd spółki dominującej Europejski Fundusz Energii S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej 
wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Grupę, oraz że 
dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie 
z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis 
podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. 
 

 

 

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie zarządu spółki dominującej Europejski Fundusz Energii S.A. w sprawie 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
 
 
 
Zarząd spółki dominującej Europejski Fundusz Energii S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do 
badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Energii S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 
31.12.2014 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot 
ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia 
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki 
 

  



6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

7. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez spółkę dominującą 

 

LP. ZASADA 

TAK/ 

NIE/ 

NIE DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. 

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

TAK, z  

wyłączeniem   

transmisji obrad  

walnego  

z 

gromadzenia z  

wykorzystaniem  

sieci Internet,  

rejestrowania  

przebiegu obrad  

i upubliczniania  

go na stronie  

internetowej  

Spółk 

 

W  ocenie  Zarządu  Spółki  koszty   
związane  z  techniczną  obsługą   
transmisji oraz rejestracji  
posiedzeń  walnego zgromadzenia przy  
wykorzystaniu sieci Internet w 
obecnej  sytuacji  Spółki  nie   
znajdują  uzasadnienia. 

 

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 (strona startowa), 

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 podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 

NIE  



informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem 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, NIE  

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

NIE DOTYCZY  

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, 

NIE  

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, 

NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym punkcie  
zdarzenie  nie  wystąpiło. 

 

 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, 

NIE DOTYCZY  

3.17. informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

NIE DOTYCZY  



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

NIE DOTYCZY  

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

NIE DOTYCZY  

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

TAK  

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

NIE DOTYCZY  

 3.22. Skreślony.   

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

TAK 

Strona  internetowa  Spółki   
oparta  została  o  układ   
tworzony  z  myślą  o   
przejrzystym i intuicyjnym  
dostępie  do  informacji  o   
Spółce.  Spółka  dokłada   
wszelkich  starań  aby   
aktualizacje  danych  odbywały   
się  bez  zbędnej  zwłoki. 

 

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

TAK 

W chwili obecnej Emitent  
prowadzi  stronę  internetową   
w  języku  polskim.  Publikowane   
przez  Spółkę  raport  i  pozostałe   
dane  także  spełniają  wskazane   
wymogi. 

 

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 na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

Spółka  nie  przestrzega  tej   
zasady w chwili obecnej, na  
wskazanej  stronie  dostępne  są   
jedynie podstawowe  
informacje  o  Spółce. 

 

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 
z Autoryzowanym Doradcą. 

NIE DOTYCZY  



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 DOTYCZY  

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

NIE DOTYCZY  

9. 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 otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie. 

NIE DOTYCZY  

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. 

NIE 

W  ocenie  Zarządu  Spółki  koszty   
związane   z   organizacją   
wskazanego spotkania w  
obecnej   sytuacji   Spółki   nie  znajduje 

uzasadnienia. 

 

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. 

NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie  nie  wystąpiło. 

 

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

TAK 

Podejmowane przez WZA  
uchwały   zapewniają  zachowanie   niezbę
dnych  odstępów  czasu,  co  wiąże  się  z  p
olityką   poszanowania   praw   
przysługujących  Akcjonariuszom. 

 

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 zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 

NIE DOTYCZY  



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. 

NIE DOTYCZY  

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

NIE DOTYCZY  

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. 

NIE  

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 

TAK  



Załączniku nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 
opublikować, w trybie właściwym dla 
przekazywania raportów bieżących na rynku 
NewConnect, informację wyjaśniającą 
zaistniałą sytuację. 

17. Skreślony.   

 

 


