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Szanowni Państwo, 
 
Rok 2014 w Spółce Analizy Online S.A. przebiegał pod znakiem dużych zmian kadrowych na wszystkich 
szczeblach organizacji. W kwietniu 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Radę Nadzorczą 
Spółki i powołało nową, która następnie wybrała nowy Zarząd. Proces odtworzenia i modyfikacji kadr toczył się 
przez cały 2014 rok i dobiegł końca na przełomie I i II kwartału 2015 roku. W ciągu tego okresu w połowie 
zmieniła się kadra kierownicza, jak również obsada stanowisk specjalistycznych wyższego i niższego szczebla. 
Na koniec 2014 roku poziom zatrudnienia przewyższył ten sprzed roku. Kluczową zmianą organizacyjną było 
utworzenie nowej jednostki organizacyjnej tj. Działu Rozwoju i Marketingu.  
 
W październiku 2014r. doszło również do istotnych zmian w akcjonariacie spółki – Pan Tomasz Publicewicz, 
współzałożyciel i wieloletni Prezes Zarządu Spółki, sprzedał wszystkie posiadane akcje na rzecz Pana Janusza 
Kruka. Po uwzględnieniu akcji posiadanych przez podmiot zależny Pan Janusz Kruk reprezentuje 47,28% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W grudniu 2014 roku Pan Janusz Kruk wszedł do Rady Nadzorczej 
Spółki jako jej członek. 
 
W swojej działalności operacyjnej Spółka koncertowała się przede wszystkim na poprawie swoich relacji 
z dotychczasowymi klientami oraz nad rozwojem jednego z najbardziej perspektywicznych produktów, tj. 
serwisu analizy.pl. W grudniu  2014 roku uruchomiony został serwis www.analizy.pl w nowej  odsłonie. 
W pierwszym kwartale 2015r., od wprowadzenia zmian, jego statystyki były o ponad +40% wyższe (w stosunku 
do analogicznego okresu poprzedniego roku), zarówno pod względem unikalnych użytkowników, jak i odsłon. 
Chociaż poprawa parametrów serwisu ma związek z efektem nowości, to skokowy wzrost zainteresowania 
wśród jego użytkowników pozwala liczyć na wyższe przychody z reklamy internetowej w kolejnych latach.  
 
Drugą kluczową decyzją było zawieszenie, a następnie zaniechanie „projektu czeskiego”, którego pierwotnym 
celem miało być rozszerzenie działalności Spółki na rynki zagraniczne. W świetle przyjętej wcześniej strategii, 
Zarząd uznał, że szanse jego powodzenia były niewielkie.  
 
W 2014 roku Spółka Analizy Online S.A. utrzymała dobre tempo wzrostu przychodów, które wyniosły 5,63 mln zł 
wobec 5,16 mln zł w roku poprzednim. Z kolei zysk netto Spółki wyniósł 1,40 mln zł, wobec 1,19 mln zł w roku 
poprzednim. Zachęcamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 
2014, w którym wyjaśniamy m.in. kwestie związane z rozliczeniami wzajemnymi, które miały dodatni wpływ na 
wynik w 2014 roku.   
 
W 2015 roku Spółka zamierza rozwijać dotychczasowe produkty, w szczególności serwis www.analizy.pl 
i FUNDonline, który obecnie generuje znaczną cześć przychodów Spółki. Ponadto ze względu na realną 
możliwość rozwoju nowych linii produktowych w zakresie e-commerce, Zarząd zamierza rekomendować 
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozostawienie całego wypracowanego w 2014 zysku netto w Spółce. 
Zarząd rekomenduje również, aby strata z lat ubiegłych w kwocie 0,14 mln zł została pokryta w całości 
z kapitału zapasowego Spółki.  
 
 
Michał Duniec i Przemysław Szalbierz 
Zarząd Analizy Online S.A.  
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1.1.1.1. DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKIDANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKIDANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKIDANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI    

 

Nazwa Spółki: Analizy Online Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa 

Telefon: + 48 (22) 431-82-93 

Strona WWW: www.analizyonline.com  

Data rejestracji: 2000-06-27 

Sąd: 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer KRS: 0000360084 

Regon: 016419531 

NIP: 113-22-71-535 

    
    

2.2.2.2. WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE    ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 

2014201420142014    

Wybrane dane finansowe 
        01.01.- 31.12.2014 r.      01.01.- 31.12.2013 r.  

     PLN       EUR        PLN     EUR 

AKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEMAKTYWA RAZEM    2 312 982,44 2 312 982,44 2 312 982,44 2 312 982,44     542 660,64 542 660,64 542 660,64 542 660,64     2 139 541,31 2 139 541,31 2 139 541,31 2 139 541,31     515 900,20 515 900,20 515 900,20 515 900,20     

Aktywa trwałe 296 594,76  69 585,61  92 017,29  22 187,81  

Aktywa obrotowe 2 016 387,68  473 075,03  2 047 524,02  493 712,39  

PASYWA RAZEMPASYWA RAZEMPASYWA RAZEMPASYWA RAZEM    2 312 982,44 2 312 982,44 2 312 982,44 2 312 982,44     542 660,64 542 660,64 542 660,64 542 660,64     2 139 541,31 2 139 541,31 2 139 541,31 2 139 541,31     515 900,20 515 900,20 515 900,20 515 900,20     

Kapitał własny 1 883 478,03  441 892,41  1 816 590,86  438 028,27  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 429 504,41  100 768,23  322 950,45  77 871,93  
Przychody netto ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży 
produktówproduktówproduktówproduktów    

5 630 475,45 5 630 475,45 5 630 475,45 5 630 475,45     1 344 013,43 1 344 013,43 1 344 013,43 1 344 013,43     5 153 749,29 5 153 749,29 5 153 749,29 5 153 749,29     1 223 885,04 1 223 885,04 1 223 885,04 1 223 885,04     

Koszty działalności operacyjnej 3 960 307,03  945 338,61  3 722 355,50  883 965,23  

Zysk ze sprzedaży 1 670 168,42  398 674,82  1 431 393,79  339 919,80  

Zysk z działalności operacyjnej 1 741 911,10  415 800,04  1 443 389,26  342 768,42  

Zysk z działalności gospodarczej 1 759 737,05  420 055,15  1 488 993,08  353 598,18  

Zysk (strata) brutto 1 759 737,05  420 055,15  1 488 993,08  353 598,18  

Zysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) nettoZysk (strata) netto    1 402 845,05 1 402 845,05 1 402 845,05 1 402 845,05     334 863,83 334 863,83 334 863,83 334 863,83     1 198 117,08 1 198 117,08 1 198 117,08 1 198 117,08     284 522,49 284 522,49 284 522,49 284 522,49     
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

1 467 156,27  350 215,14  1 011 755,10  240 266,23  

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-235 293,64  -56 165,38  27 855,15  6 614,89  

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

-1 201 704,30  -286 850,86  -2 569 690,80  -610 236,54  

Przepływy pieniężne nettoPrzepływy pieniężne nettoPrzepływy pieniężne nettoPrzepływy pieniężne netto    30 158,33 30 158,33 30 158,33 30 158,33     7 198,89 7 198,89 7 198,89 7 198,89     ----1 530 080,55 1 530 080,55 1 530 080,55 1 530 080,55     ----363 355,41 363 355,41 363 355,41 363 355,41     
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Kursy przyjęte do przeliczenia Kursy przyjęte do przeliczenia Kursy przyjęte do przeliczenia Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych.wybranych danych finansowych.wybranych danych finansowych.wybranych danych finansowych.    
 
Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień 
bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną, średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski 
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.         
 2014201420142014    2013201320132013    
WALUTA EUR EUR 
kurs średni na dzień bilansowy 4,2623 4,1472 
średni kurs arytmetyczny 4,1893 4,2110 

    
    
    

3.3.3.3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 

ROKUROKUROKUROKU    

    

3.13.13.13.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoWprowadzenie do sprawozdania finansowegoWprowadzenie do sprawozdania finansowegoWprowadzenie do sprawozdania finansowego    
    

1.1.1.1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego 
sądu lub innego organu sądu lub innego organu sądu lub innego organu sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.prowadzącego rejestr.prowadzącego rejestr.prowadzącego rejestr.    

    
Nazwa:  ANALIZY ONLINE  S.A. 
Adres: ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa 
Regon: 016419531 
NIP: 113-22-71-535 

 
Podstawowy przedmiot działalności: 

- działalność portali internetowych, 
- przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, 
- pozostałe formy edukacji. 

 
Rejestr Sądowy: Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084 

 
W dniu 19.07.2010 r. zostało zarejestrowane przekształcenie spółki Analizy Online Sp. z o.o. w spółkę 
Analizy Online S.A. pod numerem KRS 0000360084. W związku ze zmianą zapisów Ustawy 
o rachunkowości, art.12 ust.3 pkt.1 Spółka dokonała wyboru wariantu o nie zamykaniu ksiąg na dzień 
przekształcenia. W okresie od 01.01.2010 roku do 18.07.2010 roku Analizy Online funkcjonowała jako 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast od 19.07.2010 roku do 31.12.2010 roku, jako spółka 
akcyjna. 

    
2.2.2.2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:    

Czas trwania spółki jest nieograniczony. 
    

3.3.3.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.     
Załączone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.  

4.4.4.4. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:     
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych. 
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5.5.5.5. Wskazanie dotyczące sprawozdania finansowego za okres, w którym nastąpiło połączenie:Wskazanie dotyczące sprawozdania finansowego za okres, w którym nastąpiło połączenie:Wskazanie dotyczące sprawozdania finansowego za okres, w którym nastąpiło połączenie:Wskazanie dotyczące sprawozdania finansowego za okres, w którym nastąpiło połączenie:    

W roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną 
jednostką gospodarczą....    

    
6.6.6.6. Podstawa sporządzenia sprawozdania Podstawa sporządzenia sprawozdania Podstawa sporządzenia sprawozdania Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:finansowego:finansowego:finansowego:    

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające 
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz.U.z 2009 r. nr 152 
poz.1223 z późniejszymi zmianami). 

 
7.7.7.7. Założenia kontynuZałożenia kontynuZałożenia kontynuZałożenia kontynuacji działalności oraz ciągłości stosowania zasad:acji działalności oraz ciągłości stosowania zasad:acji działalności oraz ciągłości stosowania zasad:acji działalności oraz ciągłości stosowania zasad:    

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie. 

 
8.8.8.8. Przyjęte zasady Przyjęte zasady Przyjęte zasady Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.    
 

8.1 Zmiany w zasadach rachunkowości. 
 

W 2014 roku dokonano aktualizacji zasad polityki rachunkowości, zgodnie z wytycznymi biegłego 
rewidenta z raportu badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. Wprowadzono następujące 
zmiany: 

• dodano zapisy  pozwalające na wycenę oraz prezentację nakładów jako rozliczenia 
międzyokresowe, 

• dodano zapisy o nietworzeniu rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze i emerytalne, 
• zmodyfikowano zapisy dotyczące kapitału podstawowego, kapitału rezerwowego i kapitału 

zapasowego. 
 

8.2 Wycena i prezentacja aktywów i pasywów spółki oraz ustalanie wyniku finansowego 
 

8.2.1  Wartości niematerialne i prawne 
 

Na wartości niematerialne i prawne składają się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów 
trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym 
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby 
jednostki, a w szczególności: 

• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, 
• prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz 

zdobniczych, 
• know-how. 

 
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia 
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia 
obejmuje kwotę wydatków przeznaczonych na nabycie składnika aktywów oraz koszty finansowania 
zewnętrznego do momentu oddania aktywa do używania. 
Wartości niematerialne i prawne wykorzystywane przez Spółkę w działalności operacyjnej 
podlegają amortyzacji metodą liniową przez okres 4 lat. Jeżeli jednak przewiduje się, że dany 
składnik będzie wykorzystywany przez istotnie inny okres (dłuższy niż rok), wówczas Zarząd 
określa indywidualną stawkę amortyzacji. Amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie do używania. Wartości niematerialne i prawne 
o jednostkowej wartości początkowej nie większej niż 3500 zł, amortyzuje się jednorazowo. 
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Wydatki ponoszone na wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych do momentu  przyjęcia do 
użytkowania prezentowane są w pozycji inne wartości niematerialne i prawne. 

    
8.2.2 Rzeczowe aktywa trwałe 

 
Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia poniesionych 
na ich wytworzenie, rozbudowę bądź modernizację pomniejszone o dokonane odpisy 
amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu utraty ich wartości. 
Cena nabycia obejmuje kwotę wydatków poniesionych z tytułu nabycia, rozbudowy i/lub 
modernizacji oraz koszty finansowania zewnętrznego do momentu oddania aktywa do używania. 
Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową. Podstawowe stawki amortyzacyjne 
wynoszą: 

• grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) - bez amortyzacji, 
• budynki 40 lat lub skrócony do 10 lat, 
• maszyny i urządzenia 10 lat, 
• środki transportu 5 lat, 
• pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 6 lat. 

 
Wydatki poniesione na remonty, które powodują ulepszenie lub przedłużenie użytkowania środka 
trwałego podlegają kapitalizacji. W przeciwnym razie są ujmowane jako koszty w momencie 
poniesienia. 
Urządzenia zapasowe, które nie są bezpośrednio wykorzystywane w działalności spółki, lecz 
stanowią zabezpieczenie jej działalności operacyjnej są wykazywane w rzeczowych aktywach 
trwałych. Okres ekonomicznego użytkowania jest ustalany oddzielnie od okresu użytkowania 
środka zabezpieczanego. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych rozpoczyna się w miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie do używania. Rzeczowe aktywa trwałe 
o jednostkowej wartości początkowej nie większej niż 3500 zł, amortyzuje się jednorazowo, są to 
tzw. nisko cenne środki trwałe. Przy zakupie nisko cennych środków trwałych każdorazowo należy 
je wprowadzić do ewidencji środków trwałych. W przypadku aktywa składającego się z kilku 
istotnych wartościowo części składowych, których okres ekonomicznej użyteczności jest różny 
spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tych poszczególnych części w oparciu o ich 
indywidualne stawki amortyzacyjne. Posiadane przez spółkę grunty nie podlegają amortyzacji. 
Wydatki ponoszone na wytworzenie rzeczowych aktywów trwałych do momentu przyjęcia 

do użytkowania prezentowane są jako środki trwałe w budowie. 

    
8.2.3 Instrumenty finansowe 

 

W dniu nabycia spółka klasyfikuje instrumenty finansowe do następujących kategorii: 
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 
• pożyczki, 
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Klasyfikacja ta przeprowadzona jest w oparciu o cele nabycia aktywów finansowych. Zarząd określa 
klasyfikację aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu. 
    
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 
Do grupy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się instrumenty finansowe nabyte 
w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz 
wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu nabytego instrumentu. 
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Pożyczki 
Pożyczki to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o dających się ustalić 
płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów trwałych, pod warunkiem, 
że termin ich wymagalności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki o terminie 
wymagalności nie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów 
obrotowych. 
    
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty finansowe niestanowiące instrumentów 
pochodnych, które są przeznaczone do tej kategorii albo niesklasyfikowane do żadnej pozostałej 
kategorii. Zalicza się je do aktywów trwałych, chyba że Zarząd zamierza dokonać zbycia inwestycji 
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, wówczas zalicza się je do inwestycji. 

    
8.2.4 Umowy leasingu 

 
Spółka wykorzystuje aktywa trwałe na mocy umów leasingu lub umów najmu. Jeżeli w wyniku 
zawartych umów na spółkę przechodzą zasadniczo wszystkie korzyści oraz ponosi ona ryzyko 
związane z użytkowaniem danych aktywów, umowy te są uznawane za leasing finansowy. Środki 
trwałe używane w ramach umowy leasingu finansowego są ujmowane w bilansie według niższej 
z dwóch wartości: wartości godziwej leasingowanych aktywów oraz wartości bieżącej minimalnych 
opłat leasingowych. Opłata leasingowa dzielona jest na kwotę główną zobowiązania (kapitał) 
i odsetki. W wyniku przeprowadzonego podziału zachowana jest stała stopa w stosunku do 
nieuregulowanej części zobowiązania. Kwota główna zobowiązania z tytułu umowy leasingu 
finansowego jest dzielona na zobowiązanie długo- i krótkoterminowe. Koszty odsetek z tytułu 
umowy leasingowej są rozpoznawane w rachunku zysków i strat przez cały czas trwania umowy. 
Aktywa trwałe wykorzystywane w ramach umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez 
krótszy z dwóch okresów: okres użyteczności aktywa oraz okres trwania umowy. Przy czym 
definiując okres trwania umowy uwzględnia się wszelkie jej przedłużenia, jeśli mogą one wystąpić. 
Jeżeli na mocy zawartych umów większość korzyści i ryzyk związanych z danym środkiem trwałym 
spoczywa na leasingodawcy, stanowią one umowy leasingu operacyjnego. Opłaty dokonywane 
w ramach takich umów ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 

 
8.2.5 Zbycie, przegląd stawek amortyzacyjnych i utrata wartości aktywów trwałych 

 

W przypadku zbycia aktywów trwałych zyski i straty ustala się poprzez porównanie wpływów ze 
zbycia z wartością bilansową. 
Na koniec każdego roku stawki amortyzacyjne podlegają weryfikacji. Jeżeli w wyniku tej weryfikacji 
zmieni się szacunkowy okres ich użytkowania wówczas zmiana wprowadzana jest prospektywnie. 
Na każdy dzień bilansowy spółka dokonuje przeglądu aktywów trwałych pod kątem realizacji ich 
wartości bilansowej. Jeżeli wystąpią przesłanki wskazujące na to, że przyszłe korzyści 
ekonomiczne zrealizowane przez dany składnik aktywów trwałych będą niższe niż ich wartość 
bilansowa wówczas spółka przeprowadza test na utratę wartości. Test ten przeprowadzany jest w 
oparciu o środek wypracowujący korzyści ekonomiczne. Ewentualny odpis z tytułu utraty wartości 
znajduje odzwierciedlenie w księgach bieżącego okresu i obciąża pozostałe koszty operacyjne, 
jeżeli dotyczy niefinansowych aktywów trwałych lub koszty finansowe, jeżeli dotyczy finansowych 
aktywów trwałych. 

 
8.2.6 Zapasy 

 
Spółka odpisuje w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu. Na dzień bilansowy spółka 
ustala stan niewykorzystanych materiałów, dokonuje jego wyceny oraz koryguje koszty o wartość 
tego stanu uwzględniając bilans otwarcia. 
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8.2.7 Należności z tytułu dostaw i usług  oraz pozostałe należności 
 

Należności z tytułu dostaw i usług  oraz pozostałe należności prezentuje się przy początkowym 
ujęciu według kwoty wymaganej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności. Następnie 
pomniejsza się je o odpisy aktualizujące wartość. Odpisy te są ustalane w przypadku, gdy istnieje 
obiektywny dowód, że spółka nie otrzyma wszystkich kwot należności zgodnie z zawartą umową. 
Przyczyną ustalenia odpisu aktualizującego mogą być np. kłopoty finansowe dłużnika, 
prawdopodobieństwo, że dłużnik ogłosi bankructwo. Podstawą ustalania odpisów jest wiekowanie 
należności (min. 2 lata, należności przeterminowane powyżej 2 lat spisujemy w wysokości 50% - do 
6 miesięcy, 100% powyżej 6miesięcy) oraz ocena możliwości odzyskania należności dokonywana 
przez Zarząd w odniesieniu do każdego klienta indywidualnie lub grup klientów. Wysokość odpisu 
aktualizującego stanowi różnicę pomiędzy wartością należności w księgach, a wartością 
spodziewanych przepływów pieniężnych. Kwotę odpisu aktualizującego prezentuje się jako 
pomniejszenie należności w bilansie oraz drugostronnie w pozostałych kosztach operacyjnych. 
Należności handlowe i pozostałe należności o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy ujmuje 
się jako aktywa trwałe. Należności handlowe i pozostałe należności o terminie wymagalności do 12 
miesięcy ujmuje się jako aktywa obrotowe. 
W przypadku utworzenia odpisu aktualizującego oraz późniejszej spłaty należności, wpływ 
ewidencjonuje się jako pomniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych w rachunku zysków 
i strat. 

 
8.2.8 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  

 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na 
żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i pierwotnym terminie 
wymagalności do 3 miesięcy. 

 
8.2.9 Kapitał podstawowy, kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy 

 
Akcje zwykłe zalicza się do kapitału własnego. Koszty bezpośrednio związane z emisją nowych akcji 
wykazuje się w kapitale własnym jako pomniejszenie wpływów z emisji. Efekt podatkowy związany 
z takimi kosztami jest również wykazywany w kapitale podstawowym. Spółka tworzy wymagane 
prawem kapitały rezerwowe. Kapitał zapasowy tworzony jest w wyniku decyzji akcjonariuszy. 
Wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki ujmowana jest jako zobowiązanie w sprawozdaniu 
finansowym w okresie, w którym dywidenda zostaje zatwierdzona przez akcjonariuszy Spółki. 
Spółka nie dokonuje odpisów  na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sporządzono 
odpowiednią , określoną przepisami dokumentację. 

 
8.2.10  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i zobowiązania pozostałe 

 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i zobowiązania pozostałe wykazuje się w kwocie wymaganej do 
zapłaty.  

 
8.2.11 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 

 
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ujmuje się w wysokości skorygowanej ceny nabycia przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań 
krótkoterminowych, chyba że Spółka posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty 
zobowiązania o co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania z tytułu kredytu 
w rachunku bieżącym prezentowane są w zobowiązaniach krótkoterminowych. 
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8.2.12  Podatek dochodowy odroczony i bieżący 
 

Podatek dochodowy prezentowany w rachunku zysków i strat obejmuje podatek bieżący i podatek 
odroczony za bieżący okres. Podatek ujmuje się w rachunku zysków i strat, z wyłączeniem sytuacji, 
w których związany jest on bezpośrednio z pozycjami prezentowanymi w kapitale własnym. 
Wówczas efekt podatkowy takich transakcji prezentowany jest bezpośrednio w kapitale. 
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego jest obliczane na podstawie obowiązujących 
przepisów podatkowych. W sprawach wątpliwych spółka wykorzystuje dostępne orzecznictwo 
sądów administracyjnych, a także interpretacje Ministerstwa Finansów. 
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane jest w pełnej wysokości 
w odniesieniu do różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich 
wartością bilansową. Jeżeli jednak podatek odroczony powstał w wyniku początkowego 
rozpoznania aktywa lub zobowiązania w transakcji innej niż połączenie jednostek, które w czasie 
transakcji nie wpływa na wynik księgowy ani podstawę opodatkowania, wówczas podatek odroczony 
nie jest ewidencjonowany. 
Podatek odroczony ustala się przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych obowiązujących 
do dnia bilansowego oraz które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w chwili realizacji 
danego aktywa lub płatności zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane tylko wówczas gdy realizacja ich 
jest prawdopodobna. W szczególności, jeżeli przewiduje się, że w przyszłości spółka osiągnie 
odpowiednie zyski do opodatkowania, które umożliwią wykorzystanie różnic przejściowych. 
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 
opodatkowania) danego okresu sprawozdawczego w arkuszu kalkulacyjnym. Podstawa 
opodatkowania różni się od księgowego zysku/straty netto w związku z występowaniem przychodów 
przejściowo lub stale nie podlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo lub stale 
niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o 
stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 
Zarząd cyklicznie dokonuje przeglądów rozliczeń podatkowych, przy wykorzystaniu specjalistów z 
tego zakresu. 

 
8.2.13 Świadczenia pracownicze 

    
Wynagrodzenia 
Wynagrodzenia obejmują kwoty należne lub wypłacone pracownikom, w związku ze świadczoną na 
rzecz spółki pracą. Wynagrodzenie wypłacane po okresie zatrudnienia, takie jak ekwiwalent za 
urlop oraz odprawa z tytułu przepracowanego okresu (w przypadku zwolnienia pracownika z 
obowiązku świadczenia pracy), ujmowane są w miesiącu, w którym spółka powzięła wiedzę o 
obowiązku wypłaty. Świadczenia z tytułu zakazu konkurencji ujmowane są przez okres 
powstrzymywania się pracownika od świadczenia pracy na rzecz podmiotów konkurencyjnych. 
    
Programy premiowe 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w formie premii są ujmowane w zobowiązaniach z 
tytułu wynagrodzeń. Świadczenia te ujmuje się w sprawozdaniu finansowym jeżeli: 

• istnieje formalny program, a kwoty do zapłacenia można ustalić w sposób wiarygodny lub, 
• na podstawie stosowanych uprzednio praktyk pracownicy mają prawo oczekiwać wypłaty 

premii, a kwoty do zapłacenia można ustalić w sposób wiarygodny. 
Zobowiązania z tytułu premii mają charakter krótkoterminowy, tj. do 12 miesięcy i są prezentowane 
w zobowiązaniach z tytułu wynagrodzeń. Ich wartość jest równa kwocie, która według szacunków 
Zarządu zostanie wypłacona. 
Na koniec każdego kwartału jest zawiązywana rezerwa na Fundusz premiowy w kwocie stanowiącej 
12,5% zysku netto za dany kwartał. Jest ona rozwiązywana wraz z wypłatą premii.  
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8.2.14 Usługi obce 
 

Usługi obce obejmują kwoty pozostające w związku ze świadczeniem usług na rzecz spółki przez 
podmioty zewnętrzne. 

 
8.2.15 Podatki i opłaty 

 
Do podatków i opłat spółka zalicza w szczególności opłaty związane z przynależnością do różnego 
typu organizacji, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz niepodlegający odliczeniu podatek od 
towarów i usług. 

 
8.2.16 Rezerwy 

 
Rezerwy są tworzone w sytuacji gdy: 

• Spółka ma obowiązek prawny, 
• Spółka ma obowiązek zwyczajowy, wynikający ze zdarzeń przeszłych, 
• jest prawdopodobne, że w wyniku wypełnienia tego obowiązku nastąpi wypływ środków 

pieniężnych ze spółki, oraz 
• kwota może być wiarygodnie oszacowana. 

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe straty z tytułu działalności operacyjnej. 
Ze względu na celowość i istotność odstąpiono od tworzenia rezerwy na świadczenia i odprawy 
emerytalne. 

 
8.2.17 Ujmowanie przychodów ze sprzedaży usług 

 
Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży 
usług po odjęciu podatku VAT, opustów i rabatów. Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w 
okresie, w którym usługi były świadczone. W przypadku usług długoterminowych bierze się pod 
uwagę stopień zaawansowania konkretnej transakcji, określony na podstawie stosunku faktycznie 
wykonanych prac do całości usług, które mają być wykonane oraz prognozowany zysk osiągnięty na 
tej transakcji. Wpłaty otrzymane przed wykonaniem usługi ewidencjonuje się w bilansie jako 
rozliczenia międzyokresowe. Następnie rozlicza się je w rachunku zysków i strat biorąc pod uwagę 
stopień zaawansowania konkretnej transakcji. Spółka ujmuje w przychodach kwoty wynikające ze 
zrealizowanych usług, które na dzień bilansowy nie zostały potwierdzone fakturą. 

 
8.2.18 Pozostałe koszty i przychody operacyjne 

 
Do pozycji pozostałe koszty i przychody operacyjne Spółka zalicza koszty i przychody, związane z 
działalnością operacyjną, które nie mogą zostać zaklasyfikowane do innych pozycji. W 
szczególności w pozycji tej będą ujmowane odpisy (oraz ich ewentualne odwrócenie) z tytułu trwałej 
utraty niefinansowych aktywów trwałych oraz odpisy z tytułu utraty wartości należności 
handlowych. 

    
8.2.19 Przychody z tytułu odsetek 

 
Przychody z tytułu odsetek ujmuje się proporcjonalnie do upływu czasu z uwzględnieniem 
zaangażowanej kwoty kapitału oraz efektywnej stopy procentowej przez okres zapadalności, pod 
warunkiem że istnieje pewność, że Spółka zrealizuje przychód. 
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8.2.20 Przychody z tytułu dywidend oraz opłat licencyjnych 
 

Przychody z tytułu dywidend oraz opłat licencyjnych są ujmowane w miesiącu, w którym ustalone 
zostanie prawo spółki do otrzymania płatności. 
 

8.2.21 Waluty obce 
 

Walutą funkcjonalną spółki jest PLN. Transakcje przeprowadzone w walucie innej niż funkcjonalna 
wykazuje się po kursie faktycznie zastosowanym. Jeżeli kurs faktycznie zastosowany nie może 
zostać ustalony wówczas spółka stosuje kurs średni NBP. W wyniku przeliczenia aktywów 
i pasywów monetarnych, wyrażonych w walutach obcych oraz zapłaty należności i zobowiązań 
powstają różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe prezentowane są w przychodach finansowych 
zaś ujemne różnice prezentowane są w kosztach finansowych. 

 
9.9.9.9. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.    

    
10.10.10.10. Spółka nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.Spółka nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.Spółka nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.Spółka nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.    

    
    
3.2 Bilans na dzień 31 grudnia 3.2 Bilans na dzień 31 grudnia 3.2 Bilans na dzień 31 grudnia 3.2 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku2014 roku2014 roku2014 roku    

 

      (jednostka obliczeniowa: PLN)    
AKTYWAAKTYWAAKTYWAAKTYWA    33331111....12121212.201.201.201.2014444    33331111....12121212.201.201.201.2013333    
A. Aktywa trwałeA. Aktywa trwałeA. Aktywa trwałeA. Aktywa trwałe    296 594,76296 594,76296 594,76296 594,76    92 017,2992 017,2992 017,2992 017,29    
I. Wartości niematerialne i prawneI. Wartości niematerialne i prawneI. Wartości niematerialne i prawneI. Wartości niematerialne i prawne    1 500,001 500,001 500,001 500,00    3 300,003 300,003 300,003 300,00    
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 
2. Wartość firmy 0,00 0,00 
3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 500,00 3 300,00 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
II. Rzeczowe aktywa trwałeII. Rzeczowe aktywa trwałeII. Rzeczowe aktywa trwałeII. Rzeczowe aktywa trwałe    244 071,29244 071,29244 071,29244 071,29    30 428,3330 428,3330 428,3330 428,33    
1. Środki trwałe 149 842,21 30 428,33 
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu) 0,00 0,00 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod. 0,00 0,00 
c) urządzenia techniczne i maszyny 59 465,46 11 963,06 
d) środki transportu 90 376,75 18 465,27 
e) inne środki trwałe 0,00 0,00 
2. Środki trwałe w budowie 94 229,08 0,00 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
III. Należności długoterminoweIII. Należności długoterminoweIII. Należności długoterminoweIII. Należności długoterminowe    51 023,4751 023,4751 023,4751 023,47    47 480,9647 480,9647 480,9647 480,96    
1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
2. Od pozostałych jednostek 51 023,47 47 480,96 
IV. Inwestycje długoterminoweIV. Inwestycje długoterminoweIV. Inwestycje długoterminoweIV. Inwestycje długoterminowe    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    
1. Nieruchomości 0,00 0,00 
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
- udziały lub akcje 0,00 0,00 
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
- udziały lub akcje 0,00 0,00 
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 
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- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresoweV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresoweV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresoweV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe    0,000,000,000,00    10 808,0010 808,0010 808,0010 808,00    
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 10 808,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
B. Aktywa obrotoweB. Aktywa obrotoweB. Aktywa obrotoweB. Aktywa obrotowe    2 016 387,682 016 387,682 016 387,682 016 387,68    2 047 524,022 047 524,022 047 524,022 047 524,02    
I. ZapasyI. ZapasyI. ZapasyI. Zapasy    0,00 1 290,00 
1. Materiały 0,00 0,00 
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 
3. Produkty gotowe 0,00 0,00 
4. Towary 0,00 0,00 
5. Zaliczki na dostawy 0,00 1 290,00 
II. Należności krótkoterminoweII. Należności krótkoterminoweII. Należności krótkoterminoweII. Należności krótkoterminowe    453 176,98453 176,98453 176,98453 176,98    288 144,93288 144,93288 144,93288 144,93    
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 
- do 12 miesięcy 0,00 0,00 
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
b) inne 0,00 0,00 
2. Należności od pozostałych jednostek 453 176,98 288 144,93 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 452 738,69 287 850,39 
- do 12 miesięcy 452 738,69 287 850,39 
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
b) z tytułu podat., dotacji, ceł, ubezp. społ. 402,97 294,54 
c) inne 35,32 0,00 
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 
III. Inwestycje krótkoterminoweIII. Inwestycje krótkoterminoweIII. Inwestycje krótkoterminoweIII. Inwestycje krótkoterminowe    1 548 1 548 1 548 1 548 219,21219,21219,21219,21    1 518 114,391 518 114,391 518 114,391 518 114,39    
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 548 219,21 1 518 114,39 
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
- udziały lub akcje 0,00 0,00 
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
b) w pozostałych jednostkach 272,13 325,64 
- udziały lub akcje 0,00 0,00 
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 272,13 325,64 
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 547 947,08 1 517 788,75 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 896,31 3 235,02 
- inne środki pieniężne 1 544 050,77 1 094 479,12 
- inne aktywa pieniężne 0,00 420 074,61 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 
IV. KrótkoterminoweIV. KrótkoterminoweIV. KrótkoterminoweIV. Krótkoterminowe    rozliczenia międzyokresowerozliczenia międzyokresowerozliczenia międzyokresowerozliczenia międzyokresowe    14 991,4914 991,4914 991,4914 991,49    239 974,70239 974,70239 974,70239 974,70    
Aktywa razemAktywa razemAktywa razemAktywa razem    2 312 982,442 312 982,442 312 982,442 312 982,44    2 139 541,312 139 541,312 139 541,312 139 541,31    

    

                                                                                                                            (jednostka obliczeniowa: PLN)    
PASYWAPASYWAPASYWAPASYWA    33331111....12121212.201.201.201.2014444    33331111....12121212.201.201.201.2013333    
A. Kapitał (fundusz) własnyA. Kapitał (fundusz) własnyA. Kapitał (fundusz) własnyA. Kapitał (fundusz) własny    1 883 478,031 883 478,031 883 478,031 883 478,03    1 816 590,861 816 590,861 816 590,861 816 590,86    
I. Kapitał I. Kapitał I. Kapitał I. Kapitał (fundusz) podstawowy(fundusz) podstawowy(fundusz) podstawowy(fundusz) podstawowy    119 783,20119 783,20119 783,20119 783,20    119 783,20119 783,20119 783,20119 783,20    
II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 486 758,86 498 690,58 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 12 216,80 0,00 
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -138 125,88 0,00 
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VIII. Zysk (strata) netto 1 402 845,05 1 198 117,08 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość uj.) 0,00 0,00 
B. B. B. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaZobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaZobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaZobowiązania i rezerwy na zobowiązania    429 504,41429 504,41429 504,41429 504,41    322 950,45322 950,45322 950,45322 950,45    
I. Rezerwy na zobowiązaniaI. Rezerwy na zobowiązaniaI. Rezerwy na zobowiązaniaI. Rezerwy na zobowiązania    82 643,6282 643,6282 643,6282 643,62    76 744,4776 744,4776 744,4776 744,47    
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 
3. Pozostałe rezerwy 82 643,62 76 744,47 
II. Zobowiązania długoterminoweII. Zobowiązania długoterminoweII. Zobowiązania długoterminoweII. Zobowiązania długoterminowe    106 962,75106 962,75106 962,75106 962,75    11 875,1511 875,1511 875,1511 875,15    
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 
2. Wobec pozostałych jednostek 106 962,75 11 875,15 
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
c) inne zobowiązania finansowe 106 962,75 0,00 
d) inne 0,00 11 875,15 
III. Zobowiązania krótkoterminoweIII. Zobowiązania krótkoterminoweIII. Zobowiązania krótkoterminoweIII. Zobowiązania krótkoterminowe    239 898,04239 898,04239 898,04239 898,04    234 330,83234 330,83234 330,83234 330,83    
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 4 391,34 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 61,50 
- do 12 miesięcy 0,00 61,50 
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
b) inne 0,00 4 329,84 
2. Wobec pozostałych jednostek 239 898,04 229 939,49 
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 30 894,67 36 402,71 
- do 12 miesięcy 30 894,67 36 402,71 
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 22 500,00 
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 204 712,55 170 886,78 
h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 
i) inne 4 290,82 150,00 
3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 
IV. Rozliczenia międzyokresoweIV. Rozliczenia międzyokresoweIV. Rozliczenia międzyokresoweIV. Rozliczenia międzyokresowe    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
- długoterminowe 0,00 0,00 
- krótkoterminowe 0,00 0,00 
Pasywa razemPasywa razemPasywa razemPasywa razem    2 312 982,442 312 982,442 312 982,442 312 982,44    2 139 541,312 139 541,312 139 541,312 139 541,31    

    
    
3.3.3.3.3333    Rachunek zysków i stratRachunek zysków i stratRachunek zysków i stratRachunek zysków i strat    na dzień 31 grudnia 2014 rokuna dzień 31 grudnia 2014 rokuna dzień 31 grudnia 2014 rokuna dzień 31 grudnia 2014 roku    
    

      (jednostka obliczeniowa: PLN)    

TreśćTreśćTreśćTreść    
01.01.20101.01.20101.01.20101.01.2014444    
31.31.31.31.12121212.201.201.201.2014444    

01.01.20101.01.20101.01.20101.01.2013333    
31.31.31.31.12121212.201.201.201.2013333    

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:    5 630 475,455 630 475,455 630 475,455 630 475,45    5 153 749,295 153 749,295 153 749,295 153 749,29    
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 630 475,45 5 153 749,29 
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 
B. Koszty działalności operacyjnejB. Koszty działalności operacyjnejB. Koszty działalności operacyjnejB. Koszty działalności operacyjnej    3 960 3 960 3 960 3 960 307,03307,03307,03307,03    3 722 355,503 722 355,503 722 355,503 722 355,50    
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I. Amortyzacja 42 661,03 81 682,44 
II. Zużycie materiałów i energii 97 922,52 116 420,16 
III. Usługi obce 1 051 942,24 1 132 301,86 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 7 909,71 11 416,88 
- podatek akcyzowy 0,00 0,00 
V. Wynagrodzenia 2 208 315,08 1 955 321,00 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 412 641,66 378 671,29 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 138 914,79 46 541,87 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (AC. Zysk (strata) ze sprzedaży (AC. Zysk (strata) ze sprzedaży (AC. Zysk (strata) ze sprzedaży (A----B)B)B)B)    1 670 168,421 670 168,421 670 168,421 670 168,42    1 431 393,791 431 393,791 431 393,791 431 393,79    
D. Pozostałe przychody operacyjneD. Pozostałe przychody operacyjneD. Pozostałe przychody operacyjneD. Pozostałe przychody operacyjne    78 825,0978 825,0978 825,0978 825,09    199 877,59199 877,59199 877,59199 877,59    
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 
II. Dotacje 0,00 0,00 
III. Inne przychody operacyjne 78 825,09 199 877,59 
E. Pozostałe koszty operacyjneE. Pozostałe koszty operacyjneE. Pozostałe koszty operacyjneE. Pozostałe koszty operacyjne    7 082,417 082,417 082,417 082,41    187 187 187 187 882,12882,12882,12882,12    
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 
III. Inne koszty operacyjne 7 082,41 187 882,12 
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DF. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DF. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DF. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D----E)E)E)E)    1 741 911,101 741 911,101 741 911,101 741 911,10    1 443 1 443 1 443 1 443 389,26389,26389,26389,26    
G. Przychody finansoweG. Przychody finansoweG. Przychody finansoweG. Przychody finansowe    23 475,1723 475,1723 475,1723 475,17    49 218,1249 218,1249 218,1249 218,12    
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
II. Odsetki, w tym: 23 475,17 49 218,12 
-od lokat bankowych 23 475,17 49 191,92 
III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
V. Inne 0,00 0,00 
H. Koszty finansoweH. Koszty finansoweH. Koszty finansoweH. Koszty finansowe    5 649,225 649,225 649,225 649,22    3 614,303 614,303 614,303 614,30    
I. Odsetki, w tym: 4 163,30 2 940,67 
- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 
II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
IV. Inne 1 485,92 673,63 
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+GI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+GI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+GI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G----H)H)H)H)    1 759 737,051 759 737,051 759 737,051 759 737,05    1 488 993,081 488 993,081 488 993,081 488 993,08    
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.----J.II.)J.II.)J.II.)J.II.)    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    
I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 
II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 
K. Zysk (strata) brutto (I±J)K. Zysk (strata) brutto (I±J)K. Zysk (strata) brutto (I±J)K. Zysk (strata) brutto (I±J)    1 759 737,051 759 737,051 759 737,051 759 737,05    1 488 993,081 488 993,081 488 993,081 488 993,08    
L. Podatek dochodowy 356 892,00 290 876,00 
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 0,00 0,00 
N. Zysk (strata) netto (KN. Zysk (strata) netto (KN. Zysk (strata) netto (KN. Zysk (strata) netto (K----LLLL----M)M)M)M)    1 402 845,051 402 845,051 402 845,051 402 845,05    1 198 117,081 198 117,081 198 117,081 198 117,08    

 

 

3.3.3.3.4444    Zestawienie zmian w kapitale własnymZestawienie zmian w kapitale własnymZestawienie zmian w kapitale własnymZestawienie zmian w kapitale własnym    na dzień 31 grudnia 2014 rokuna dzień 31 grudnia 2014 rokuna dzień 31 grudnia 2014 rokuna dzień 31 grudnia 2014 roku    
    

                            (jednostka obliczeniowa: PLN) 

TreśćTreśćTreśćTreść    
01.01.20101.01.20101.01.20101.01.2014444    
31.31.31.31.12121212.201.201.201.2014444    

01.01.20101.01.20101.01.20101.01.2013333    
31.31.31.31.12121212.201.201.201.2013333    

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)    1 816 590,861 816 590,861 816 590,861 816 590,86    3 188 164,583 188 164,583 188 164,583 188 164,58    

- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 
korektach 

1 816 590,86 3 188 164,58 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu    119 783,20119 783,20119 783,20119 783,20    132 000,00132 000,00132 000,00132 000,00    
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1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 12 216,80 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 12 216,80 

- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 12 216,80 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 119 783,20 119 783,20 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresuokresuokresuokresu    

0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

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 okresu3. Udziały (akcje) własne na początek okresu3. Udziały (akcje) własne na początek okresu3. Udziały (akcje) własne na początek okresu    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

a) zwiększenie 0,00 1 551 533,60 

- z tytułu nabycia 0,00 1 551 533,60 

b) zmniejszenie 0,00 1 551 533,60 

- z tytułu umorzenia 0,00 1 551 533,60 

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

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu    498 690,58498 690,58498 690,58498 690,58    2 033 579,322 033 579,322 033 579,322 033 579,32    

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 11 931,74 1 534 888,74 

a) zwiększenie (z tytułu) 285,06 370 111,26 

- umorzenia akcji własnych 0,00 12 216,80 

- z podziału zysku 2013 285,06 4 428,06 

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 

0,00 0,00 

- z kapitału rezerwowego 0,00 353 466,40 

b) zmniejszenie (z tytułu) 12 216,80 1 905 000,00 

- pokrycia straty 0,00 0,00 

- utworzenie kapitału rezerwowego 12 216,80 1 905 000,00 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 486 758,84 498 690,58 

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

0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

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

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- zbycia środków trwałych 0,00 0,00 

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

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek początek początek początek 
okresuokresuokresuokresu    

0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 12 216,80 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 1 905 000,00 

- utworzenie kapitału rezerwowego 12 216,80 1 905 000,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 1 905 000,00 

- nabycie akcji własnych 0,00 1 551 533,60 

- przeniesienie na kapitał zapasowy 0,00 353 466,40 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 12 216,80 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu    1 198 117,081 198 117,081 198 117,081 198 117,08    0,000,000,000,00    

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 198 117,08 0,00 

- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 198 117,08 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 1 022 585,26 
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- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 1 198 117,08 1 022 585,26 

- przeniesienie na kapitał zapasowy 576,08 4 428,06 
- wypłata dywidendy 1 197 541,00 1 018 157,20 
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 0,00 
- korekty błędów podstawowych -138 125,88 0,00 
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 
- przeniesienia zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -138 125,88 0,00 

8. Wynik netto8. Wynik netto8. Wynik netto8. Wynik netto    1 402 845,051 402 845,051 402 845,051 402 845,05    1 198 117,081 198 117,081 198 117,081 198 117,08    

a) zysk netto 1 402 845,05 1 198 117,08 

b) strata netto 0,00 0,00 

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)    1 883 478,031 883 478,031 883 478,031 883 478,03    1 816 590,861 816 590,861 816 590,861 816 590,86    

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

1 8831 8831 8831 883    478,03478,03478,03478,03    1 816 590,861 816 590,861 816 590,861 816 590,86    

 
 
3.3.3.3.5555    Rachunek przepływów pieniężnychRachunek przepływów pieniężnychRachunek przepływów pieniężnychRachunek przepływów pieniężnych    na dzień 31 grudnia 2014 rokuna dzień 31 grudnia 2014 rokuna dzień 31 grudnia 2014 rokuna dzień 31 grudnia 2014 roku    
    

        (jednostka obliczeniowa: PLN) 

TreśćTreśćTreśćTreść    
01.01.20101.01.20101.01.20101.01.2014444    
31.31.31.31.12121212.201.201.201.2014444    

01.01.20101.01.20101.01.20101.01.2013333    
31.31.31.31.12121212.201.201.201.2013333    

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności A. Przepływy środków pieniężnych z działalności A. Przepływy środków pieniężnych z działalności A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnejoperacyjnejoperacyjnejoperacyjnej    

1 467 156,271 467 156,271 467 156,271 467 156,27    1 1 1 1 011 755,10011 755,10011 755,10011 755,10    

I. Zysk (strata) netto 1 402 845,05 1 198 117,08 

II. Korekty razem 64 311,22 -186 361,98 

1. Amortyzacja 42 661,03 81 682,44 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 -49 191,92 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw 5 899,15 -11 899,96 

6. Zmiana stanu zapasów 1 290,00 80 665,00 

7. Zmiana stanu należności -165 032,05 -120 271,22 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

112 529,96 61 660,38 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 224 983,21 -226 070,73 

10. Inne korekty -158 020,08 -2 935,97 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 467 156,27 1 011 755,10 

B. Przepływy B. Przepływy B. Przepływy B. Przepływy środków pieniężnych z działalności środków pieniężnych z działalności środków pieniężnych z działalności środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnejinwestycyjnejinwestycyjnejinwestycyjnej    

----235 293,64235 293,64235 293,64235 293,64    27 855,1527 855,1527 855,1527 855,15    

I. Wpływy 23 475,17 49 191,92 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

0,00 0,00 
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3. Z aktywów finansowych 23 475,17 49 191,92 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 23 475,17 49 191,92 

- zbycie aktywów finansowych, 0,00 0,00 

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

- odsetki 23 475,17 49 191,92 

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 258 768,81 21 336,77 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

94 229,08 21 336,77 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- nabycie aktywów finansowych, 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 164 539,73 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -235 293,64 27 855,15 

C. Przepływy środków pieniężnych C. Przepływy środków pieniężnych C. Przepływy środków pieniężnych C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejz działalności finansowejz działalności finansowejz działalności finansowej    ----1 201 704,301 201 704,301 201 704,301 201 704,30    ----2 569 690,802 569 690,802 569 690,802 569 690,80    

I. Wpływy 0,00 0,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów  

0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki 1 201 704,30 2 569 690,80 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 1 551 533,60 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 197 541,00 1 018 157,20 

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

0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki 4 163,30 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 201 704,30 -2 569 690,80 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)    30 158,3330 158,3330 158,3330 158,33    ----1 530 080,551 530 080,551 530 080,551 530 080,55    

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

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 517 788,75 3 047 869,30 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tymG. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tymG. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tymG. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym    1 547 947,081 547 947,081 547 947,081 547 947,08    1 517 1 517 1 517 1 517 788,75788,75788,75788,75    

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 
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3.3.3.3.6666    Informacja dodatkowa za Informacja dodatkowa za Informacja dodatkowa za Informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rokuokres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rokuokres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 rokuokres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku    
    
Nota 1Nota 1Nota 1Nota 1    
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEWARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEWARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEWARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE    
 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni 

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych   

b) wartość firmy   
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym:   

- oprogramowanie komputerowe   

d) inne wartości niematerialne i prawne 3 300,00 1 500,00 

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

Wartości Wartości Wartości Wartości niematerialne i prawne razemniematerialne i prawne razemniematerialne i prawne razemniematerialne i prawne razem 3333    300,00300,00300,00300,00 1111    500,00500,00500,00500,00  

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA)WŁASNOŚCIOWA)WŁASNOŚCIOWA)WŁASNOŚCIOWA) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni 

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) własne 3 300,00 1 500,00 
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:   

Wartości niematerialne i prawne razemWartości niematerialne i prawne razemWartości niematerialne i prawne razemWartości niematerialne i prawne razem 3333    300,00300,00300,00300,00 1111    500,00500,00500,00500,00 

    

Nota 2Nota 2Nota 2Nota 2 
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁERZECZOWE AKTYWA TRWAŁERZECZOWE AKTYWA TRWAŁERZECZOWE AKTYWA TRWAŁE    
 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni 

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący 

a) środki trwałe, w tym: 30 428,33 149 842,21 

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   

- urządzenia techniczne i maszyny 11 963,06 59 465,46 

- środki transportu 18 465,27 90 376,75 

- inne środki trwałe   

b) środki trwałe w budowie 0,00 94 229,08 

c) zaliczki na środki trwałe w budowie   

Rzeczowe aktywa trwałe, razemRzeczowe aktywa trwałe, razemRzeczowe aktywa trwałe, razemRzeczowe aktywa trwałe, razem 30303030    428,33428,33428,33428,33    244 071,29244 071,29244 071,29244 071,29 

    

    

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2013ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2013ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2013ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2013 

 grunty (w 
tym 

prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, Środki trwałe, Środki trwałe, Środki trwałe, 
razemrazemrazemrazem 

a) wartość brutto środków trwałych a) wartość brutto środków trwałych a) wartość brutto środków trwałych a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresuna początek okresuna początek okresuna początek okresu    

        153 569,24153 569,24153 569,24153 569,24    106 503,39106 503,39106 503,39106 503,39    1 866,001 866,001 866,001 866,00    261 938,63261 938,63261 938,63261 938,63    

b) zwiększenia (z tytułu)  0,00 22 512,39 0,00 0,00 22 512,39 

zakupu (leasing)      0,00 

zakup śr. wł.   22 512,39  4 263,87 26 776,26 

c) zmniejszenia (z tytułu)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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- sprzedaż (likwidacja)   14 995,38 0,00 2 727,25 17 722,63 

d) wartość brutto środków trwałych d) wartość brutto środków trwałych d) wartość brutto środków trwałych d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresuna koniec okresuna koniec okresuna koniec okresu    

    0,000,000,000,00    161 086,25161 086,25161 086,25161 086,25    106 503,39106 503,39106 503,39106 503,39    3 402,593 402,593 402,593 402,59    270 270 270 270 992,23992,23992,23992,23    

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu   128 387,94 66 737,52 1 866,00 196 091,46 

f) amortyzacja za okres (z tytułu)    36 630,63 21 300,60 1 536,59 59 467,82 

- zmniejszenie   15 895,38 0,00  15 895,38 
g) skumulowana amortyzacja g) skumulowana amortyzacja g) skumulowana amortyzacja g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec (umorzenie) na koniec (umorzenie) na koniec (umorzenie) na koniec okresuokresuokresuokresu        0,000,000,000,00    149 123,19149 123,19149 123,19149 123,19    88 038,1288 038,1288 038,1288 038,12    3 402,593 402,593 402,593 402,59    240 563,90240 563,90240 563,90240 563,90    

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zwiększenie      0,00 

- zmniejszenie     0,00 0,00 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 

     0,00 

j) wartość netto środków trwałych j) wartość netto środków trwałych j) wartość netto środków trwałych j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresuna koniec okresuna koniec okresuna koniec okresu    

    0,000,000,000,00    11 963,0611 963,0611 963,0611 963,06    18 465,2718 465,2718 465,2718 465,27    0,000,000,000,00    30 428,3330 428,3330 428,3330 428,33    

 
 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2014ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2014ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2014ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2014 

    

 grunty (w 
tym 

prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, Środki trwałe, Środki trwałe, Środki trwałe, 
razemrazemrazemrazem 

a) wartość brutto środków trwałych a) wartość brutto środków trwałych a) wartość brutto środków trwałych a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresuna początek okresuna początek okresuna początek okresu    

        161161161161    086,25086,25086,25086,25    106106106106    503,39503,39503,39503,39    3333    402,59402,59402,59402,59    270270270270    992,23992,23992,23992,23    

b) zwiększenia (z tytułu)  0,00 61  014,72 99 780,01 3 745,00 164 539,73 

zakupu (leasing)   0,00 99 780,01 3 745,00 103 525,01 

zakup śr. wł.   61 014,72 0,00 0,00 61 014,72 

c) zmniejszenia (z tytułu)  0,00 0,00 106 503,39 0,00 106 503,39 

- sprzedaż (likwidacja)   0,00 106 503,39 0,00 106 503,39 

d) wartość brutto środków trwałych d) wartość brutto środków trwałych d) wartość brutto środków trwałych d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresuna koniec okresuna koniec okresuna koniec okresu    

    0,000,000,000,00    222 100,97222 100,97222 100,97222 100,97    99 780,0199 780,0199 780,0199 780,01    7 147,597 147,597 147,597 147,59    329 028,57329 028,57329 028,57329 028,57    

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu   149 123,19 92 302,94 3 402,59 244 828,72 

f) amortyzacja za okres (z tytułu)    17 007,65 23 603,71 249,67 
40 861,03 

 

- zmniejszenie   0,00 106 503,39 0,00 
106 503,39 

 
g) skumulowana amortyzacja g) skumulowana amortyzacja g) skumulowana amortyzacja g) skumulowana amortyzacja     
(umorzenie) na koniec (umorzenie) na koniec (umorzenie) na koniec (umorzenie) na koniec okresuokresuokresuokresu     0,000,000,000,00    166 130,84166 130,84166 130,84166 130,84    9 403,269 403,269 403,269 403,26    3 652,263 652,263 652,263 652,26    179 186,36179 186,36179 186,36179 186,36    

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zwiększenie   0,00 0,00 0,00 0,00 

- zmniejszenie   0,00 0,00 0,00 
0,00 
0,00 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 

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

j) j) j) j) wartość netto środków trwałych wartość netto środków trwałych wartość netto środków trwałych wartość netto środków trwałych 
na koniec okresuna koniec okresuna koniec okresuna koniec okresu    

    0,000,000,000,00    55555555    970,13970,13970,13970,13    90909090    376,75376,75376,75376,75    3333    495,33495,33495,33495,33    149149149149    842,21842,21842,21842,21    
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ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA)WŁASNOŚCIOWA)WŁASNOŚCIOWA)WŁASNOŚCIOWA) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni 

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący 

a) własne 11 963,06 59 465,46 
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 18 465,27 90 376,75 

Środki trwałe bilansowe razemŚrodki trwałe bilansowe razemŚrodki trwałe bilansowe razemŚrodki trwałe bilansowe razem 30303030    428,33428,33428,33428,33 149 842,21149 842,21149 842,21149 842,21 

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo – nie występują. 
 
Spółka użytkowała na podstawie umowy najmu z dnia 01.12.2011 r. lokal biurowy o pow. 212,97 m2 w Warszawie. 
Od dnia 17.01.2015 r. Spółka, na podstawie umowy najmu z dnia 16.12.2014 r., użytkuje lokal biurowy o 
powierzchni 268,62 m2 w Warszawie. 
Powyższa umowa nie spełnia warunków o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości 
    

Nota 3Nota 3Nota 3Nota 3 
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWENALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWENALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWENALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 
 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni 

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący 

a) należności od jednostek powiązanych, 0,00 0,00 

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 47 480,96 51 023,47 

- kaucje 47 480,96 51 023,47 

Należności długoterminowe netto 47 480,96 51 023,47 

c) odpisy aktualizujące wartość należności   

Należności długoterminowe bruttoNależności długoterminowe bruttoNależności długoterminowe bruttoNależności długoterminowe brutto 47474747    480,96480,96480,96480,96 51515151    023,47023,47023,47023,47 

    
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW)TYTUŁÓW)TYTUŁÓW)TYTUŁÓW) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący 

a) stan na początek okresu 47 304,96 47 480,96 

b) zwiększenia (z tytułu) 176,00 3 542,51 

- kaucje 176,00 3 542,51 

c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 

- zwrot kaucji 0,00 0,00 

d) stan na koniec okresu 47474747    480,96 480,96 480,96 480,96 51,023,4751,023,4751,023,4751,023,47    

    
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHNALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHNALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHNALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni 

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący 

Stan na początek okresu   

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   
Stan odpisów aktualizujących wartość należności Stan odpisów aktualizujących wartość należności Stan odpisów aktualizujących wartość należności Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
długoterminowych długoterminowych długoterminowych długoterminowych na koniec okresuna koniec okresuna koniec okresuna koniec okresu 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 

    
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) w walucie polskiej 47 480,96 51 023,47 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   

Należności długoterminowe, razemNależności długoterminowe, razemNależności długoterminowe, razemNależności długoterminowe, razem 47 480,9647 480,9647 480,9647 480,96    51515151    023,47023,47023,47023,47    
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Nota 4Nota 4Nota 4Nota 4 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEDŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEDŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEDŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE    
 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) w jednostkach zależnycha) w jednostkach zależnycha) w jednostkach zależnycha) w jednostkach zależnych    0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 

- udziały lub akcje   

- dłużne papiery wartościowe   

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

- udzielone pożyczki   

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

b) w jednostkach współzależnych   

- udziały lub akcje   

- dłużne papiery wartościowe   

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

 - udzielone pożyczki   

 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

c) w jednostkach stowarzyszonych   

- udziały lub akcje   

- dłużne papiery wartościowe   

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

 - udzielone pożyczki   

 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

d) w znaczącym inwestorze   

- udziały lub akcje   

- dłużne papiery wartościowe   

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

 - udzielone pożyczki   

 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

e) w jednostce dominującej   

- udziały lub akcje   

- dłużne papiery wartościowe   

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

- udzielone pożyczki   

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

f) w pozostałych jednostkach   

- udziały lub akcje   

- dłużne papiery wartościowe   

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

- udzielone pożyczki zarządowi 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki nabywcom mieszkań   

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

Długoterminowe aktywa finansowe, razemDługoterminowe aktywa finansowe, razemDługoterminowe aktywa finansowe, razemDługoterminowe aktywa finansowe, razem 0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

    
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) stan na początek okresua) stan na początek okresua) stan na początek okresua) stan na początek okresu    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    



  
 

 

 22 
  

 

 

b) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 

nabycie udziałów w         

- udziały nabyte         

- udzielone pożyczki         

c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 

- przeniesienie do krótkoterm.         

d) stan na koniec okresud) stan na koniec okresud) stan na koniec okresud) stan na koniec okresu    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

    

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCHUDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCHUDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCHUDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
Lp. a b d e f g h i j k l 

 nazwa 
(firma) 
jednost
ki ze 
wskaza
niem 
formy 
prawnej 

siedzi
ba 

charakter 
powiązania 
(jednostka 
zależna, 
współzależna, 
stowarzyszona
,  
z 
wyszczególnie
niem powiązań 
bezpośrednich 
i pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

konsolidacji / 
wycena 
metodą praw 
własności, 
bądź 
wskazanie, 
że 
jednostka nie 
podlega 
konsolidacji / 
wycenie 
metodą praw 
własności 

data 
objęcia 
kontroli / 
współkon
troli  
uzyskani
a 
znaczące
go 
wpływu 

wartość 
udziałów 
/ 
akcji 
według 
ceny 
nabycia 

korekt
y 
aktuali
zujące 
wartoś
ć 
(razem
) 

wartoś
ć 
bilanso
wa 
udział
ów / 
akcji 

proce
nt 
posiad
anego 
kapitał
u 
zakład
owego 

udział  
w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 
na 
walnym 
zgroma
dzeniu 

wskazani
e innej 
niż 
określon
a 
pod 
lit. j) lub 
k), 
podstawy 
kontroli / 
współkon
troli /  
znaczące
go 
wpływu 

1            

2            

3            

4            

    
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni 

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący 

a) w walucie polskiej   

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   
Papiery Papiery Papiery Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe wartościowe, udziały i inne długoterminowe wartościowe, udziały i inne długoterminowe wartościowe, udziały i inne długoterminowe 
aktywa finansowe, razemaktywa finansowe, razemaktywa finansowe, razemaktywa finansowe, razem 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 

    
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG 
ZBYWALNOŚCI)ZBYWALNOŚCI)ZBYWALNOŚCI)ZBYWALNOŚCI) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni 

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach 
(wartość bilansowa)   

a) akcje (wartość bilansowa):   

- korekty aktualizujące wartość (za okres)   

- wartość na początek okresu   

- wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

- korekty aktualizujące wartość (za okres)   

- wartość na początek okresu   

- wartość według cen nabycia   
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c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

c1)   

- korekty aktualizujące wartość (za okres)   

- wartość na początek okresu   

- wartość według cen nabycia   
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na 
rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)   

a) akcje (wartość bilansowa):   

- korekty aktualizujące wartość (za okres)   

- wartość na początek okresu   

- wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

- korekty aktualizujące wartość (za okres)   

- wartość na początek okresu   

- wartość według cen nabycia   

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

c1)   

- korekty aktualizujące wartość (za okres)   

- wartość na początek okresu   

- wartość według cen nabycia   
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na 
rynku regulowanym (wartość bilansowa)   

a) akcje (wartość bilansowa):   

- korekty aktualizujące wartość (za okres)   

- wartość na początek okresu   

- wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

- wartość według cen nabycia   

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

c1)   

- korekty aktualizujące wartość (za okres)   

- wartość na początek okresu   

- wartość według cen nabycia   

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)   

a) akcje i udziały (wartość bilansowa):   

- korekty aktualizujące wartość (za okres)   

- wartość na początek okresu 0,00 0,00 

- wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

- korekty aktualizujące wartość (za okres)   

- wartość na początek okresu   

- wartość według cen nabycia   

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

c1)   

- korekty aktualizujące wartość (za okres)   

- wartość na początek okresu   
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- wartość według cen nabycia   

Wartość według cen nabycia, razem   

Wartość na początek okresu, razem 0,00 0,00 

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0,00 0,00 

Wartość bilansowa, razemWartość bilansowa, razemWartość bilansowa, razemWartość bilansowa, razem 0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

    
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) w walucie polskiej   

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   

Udzielone pożyczki długoterminowe, razemUdzielone pożyczki długoterminowe, razemUdzielone pożyczki długoterminowe, razemUdzielone pożyczki długoterminowe, razem 0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

    
    
Nota Nota Nota Nota 5555    
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGOPODATKU DOCHODOWEGOPODATKU DOCHODOWEGOPODATKU DOCHODOWEGO 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na dochodowego na dochodowego na dochodowego na początek okresu, w tym:początek okresu, w tym:początek okresu, w tym:początek okresu, w tym:    10101010    808,00808,00808,00808,00    10101010    808,00808,00808,00808,00    

a) odniesionych na wynik finansowy 10 808,00 0,00 

b) odniesionych na kapitał własny   
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną 
wartość firmy   

2. Zwiększenia2. Zwiększenia2. Zwiększenia2. Zwiększenia    10 808,0010 808,0010 808,0010 808,00    0,000,000,000,00    
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 10 808,00 0,00 

odsetki naliczone od kontr. i dłużnych pap. wart. i inne   

naliczone kary umowne   

niezapł. składki ZUS   

rezerwa na badanie bilansu 950,00 0,00 

odpis aktualizujący należności   

ujemne różnice kursowe wycena bilansowa   

rezerwa na koszty obciążające  9 858,00 0,00 

niewypł. wynagrodzenia   
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu)   

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)   

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 

  

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)   

3. Zmniejszenia3. Zmniejszenia3. Zmniejszenia3. Zmniejszenia    10 808,0010 808,0010 808,0010 808,00    10 808,0010 808,0010 808,0010 808,00    
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 10 808,00 0,00 

rozwiązana rezerwa na koszty 8 908,00 8 908,00 

wyksięg. w związku z zapłatą odsetek   

rozwiązanie rezerwy badanie bilansu 950,00 950,00 

odpis aktualizujący należności   

wypł. kary umowne   

niewypł. wynagrodzenia 950,00 950,00 



  
 

 

 25 
  

 

 

wycena bilansowa   
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu)   

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)   

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 

  

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu)   

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec koniec koniec koniec okresu, razem, w tym:okresu, razem, w tym:okresu, razem, w tym:okresu, razem, w tym:    10 808,0010 808,0010 808,0010 808,00    0,000,000,000,00    

a) odniesionych na wynik finansowy   

b) odniesionych na kapitał własny   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość    

 
    
Nota Nota Nota Nota 6666    

ZAPASYZAPASYZAPASYZAPASY 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) materiały 0,00 0,00 

b) półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

c) produkty gotowe   

d) towary   

e) zaliczki na dostawy 1 290,00 0,00 

Zapasy, razemZapasy, razemZapasy, razemZapasy, razem 1111    290,00290,00290,00290,00 0,000,000,000,00 

    
    
Nota Nota Nota Nota 7777    

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWENALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWENALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWENALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

b) należności od pozostałych jednostek 287 850,39 452 738,69 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 287 850,39 452 738,69 

- do 12 miesięcy 287 850,39 452 738,69 

- powyżej 12 miesięcy   
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 294,54 402,97 

- inne 0,00 35,32 

- dochodzone na drodze sądowej   

Należności krótkoterminowe netto, razemNależności krótkoterminowe netto, razemNależności krótkoterminowe netto, razemNależności krótkoterminowe netto, razem 288288288288    144,93144,93144,93144,93 453453453453    176,98176,98176,98176,98 

c) odpisy aktualizujące wartość należności   

Należności krótkoterminowe brutto, razemNależności krótkoterminowe brutto, razemNależności krótkoterminowe brutto, razemNależności krótkoterminowe brutto, razem 288288288288    144,93144,93144,93144,93 453453453453    176,98176,98176,98176,98 

    
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCHPOWIĄZANYCHPOWIĄZANYCHPOWIĄZANYCH 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek zależnych  0,00 

- od jednostek współzależnych   

- od jednostek stowarzyszonych   

- od znaczącego inwestora   
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- od jednostki dominującej   

b) inne, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek zależnych  0,00 

- od jednostek współzależnych   

- od jednostek stowarzyszonych   

- od znaczącego inwestora   

- od jednostki dominującej   

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek zależnych   

- od jednostek współzależnych   

- od jednostek stowarzyszonych   

- od znaczącego inwestora   

- od jednostki dominującej   
Należności krótkoterminowe od jednostek 
powiązanych netto, razem 0,00 0,00 

d) odpisy aktualizujące wartość należności od 
jednostek powiązanych   

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, 
razemrazemrazemrazem 

0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 

    
NALEŻNOŚCI KRÓTKTERMINOWE BRUTTO NALEŻNOŚCI KRÓTKTERMINOWE BRUTTO NALEŻNOŚCI KRÓTKTERMINOWE BRUTTO NALEŻNOŚCI KRÓTKTERMINOWE BRUTTO 
(STRUKTURA WALUTOWA)(STRUKTURA WALUTOWA)(STRUKTURA WALUTOWA)(STRUKTURA WALUTOWA) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) w walucie polskiej 288 144,93 453 176,98 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   

Należności krótkoterminowe, razemNależności krótkoterminowe, razemNależności krótkoterminowe, razemNależności krótkoterminowe, razem 288288288288    144,93144,93144,93144,93 453453453453    176,98176,98176,98176,98 

    
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) ----    O O O O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) do 1 miesiąca 282 069,39 361 271,04 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  73 340,68 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  11 976,89 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 230,00 
6 150 

 

e) powyżej 1 roku 4 551,00 
0,08 

 

f) należności przeterminowane   

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 287 850,39 452 738,69 

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług   

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 287287287287    850,39850,39850,39850,39 452452452452    738,69738,69738,69738,69 

    

    

Nota 8 Nota 8 Nota 8 Nota 8 ––––    nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy    
Należności sporne ani występujące na drodze sądowej nie występują. 
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Nota Nota Nota Nota 9999    
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEKRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEKRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEKRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) w jednostkach zależnych   

b) w jednostkach współzależnych   

c) w jednostkach stowarzyszonych   

d) w znaczącym inwestorze   

e) w jednostce dominującej   

f) w pozostałych jednostkach 325,64 272,13 

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 517 788,75 1 547 947,08 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 097 714,14 1 547 947,08 

- inne środki pieniężne 420 074,61 0,00 

- inne aktywa pieniężne 0,00  

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razemKrótkoterminowe aktywa finansowe, razemKrótkoterminowe aktywa finansowe, razemKrótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1111    518518518518    114,39114,39114,39114,39    1111    548548548548    219,21219,21219,21219,21    

 
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 
(STRUKTURA (STRUKTURA (STRUKTURA (STRUKTURA WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) w walucie polskiej 1 518 114,39 1 548 219,21 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemŚrodki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemŚrodki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemŚrodki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem    1111    518518518518    114,39114,39114,39114,39    1111    548548548548    219,21219,21219,21219,21 

 

 

Nota Nota Nota Nota 10101010    
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEKRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEKRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEKRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE    

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 239 974,70 14 991,49 

koszty ubezpieczeń 0,00 0,00 

ubezpiecz. samoch. 2 420,00 4 851,41 

leasing 312,75 0,00 

Serwisy gospodarczo-informacyjne 0,00 1 979,25 

Projekt czeski (przychód planowany na rok 2014) 138 125,88 0,00 

pozostałe koszty   2 620,47 0,00 

Nowy Holder   (przychód planowany na rok 2014) 96 495,60 0,00 

Fund Forum 0,00 7 770,00 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 390,83 

rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 

rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razemKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razemKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razemKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 239239239239    974,70974,70974,70974,70    14141414    991,49991,49991,49991,49    

    
    
Nota Nota Nota Nota 11111111    ––––    nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy    
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Nota Nota Nota Nota 12121212    
    
Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj 

uprzywilejowania 
Rodzaj 
ogranicze
nia praw 
do akcji 

Wartość 
serii/emisji 
wg wartości 
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A-I emisja na okaziciela nie 
uprzywilejowane 

 121 000,00 
 
gotówka 14-04-2010 01-01-2010 

B-II emisja na okaziciela nie 
uprzywilejowane 

 11 000,00 gotówka 21-07-2010 01-01-2010 

A-I emisja na okaziciela nie 
uprzywilejowane 

 -12 216,80 umorzenie   

Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał 
zakładowy zakładowy zakładowy zakładowy 
razemrazemrazemrazem 

119 783,20    

    
STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI:STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI:STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI:STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI:    
Struktura własności kapitału akcyjnego – 31.12.2014r. 

    

Akcjonariusz 
Liczba akcji 

[szt.] 

Udział w 
kapitale 

zakładowym [%] 

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów [%] 

Kruk Janusz (*) 566 295 47,28 566 295 47,28 

WIPOL Sp. z o.o. 258 333 21,57 258 333 21,57 

Grzegorz Raupuk 207 367 17,31 207 367 17,31 

Marek Bednarski (*) 81 192 6,78 81 192 6,78 

Pozostali 71 753 5,99 71 753 5,99 

Szalbierz Przemysław (*) 7 400 0,62 7 400 0,62 

Duniec Michał (*) 4 192 0,35 4 192 0,35 

Antosiewicz Piotr (*) 1 300 0,11 1 300 0,11 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1111    197 832197 832197 832197 832    100100100100    1111    197 832197 832197 832197 832    100100100100    

    
(*) osoby mające dostęp do informacji poufnych zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi.    
    

    

Nota Nota Nota Nota 13131313    ––––    nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy    
    

Nota Nota Nota Nota 14141414    

KAPITAŁ ZAPASOWYKAPITAŁ ZAPASOWYKAPITAŁ ZAPASOWYKAPITAŁ ZAPASOWY 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej   

b) utworzony ustawowo   
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad 
wymaganą ustawowo (minimalną) wartość   

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 365 683,20 353 466,40 

e) inny (wg rodzaju) 133 007,38 133 292,46 

- z podziału zysku 133 007,38 133 292,46 

Kapitał zapasowy, razemKapitał zapasowy, razemKapitał zapasowy, razemKapitał zapasowy, razem 498498498498    690,58690,58690,58690,58 486486486486    758,86758,86758,86758,86 

    
    



  
 

 

 29 
  

 

 

Nota Nota Nota Nota 15151515    
Kapitał z aktualizacji wyceny - nie występuje. 
    

    
Nota Nota Nota Nota 16161616    
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU 
PRZEZNACZENIA)PRZEZNACZENIA)PRZEZNACZENIA)PRZEZNACZENIA) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

z dopłat akcjonariuszy 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe, razemPozostałe kapitały rezerwowe, razemPozostałe kapitały rezerwowe, razemPozostałe kapitały rezerwowe, razem 0,000,000,000,00 12121212    216,80216,80216,80216,80 

    
    

Nota Nota Nota Nota 17171717    ––––    nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy    

    

Nota Nota Nota Nota 18181818    
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGOPODATKU DOCHODOWEGOPODATKU DOCHODOWEGOPODATKU DOCHODOWEGO 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 0,00 0,00 

a) odniesionej na wynik finansowy 0,00 0,00 

b) odniesionej na kapitał własny   

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

2. Zwiększenia 0,00 0,00 
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich 
różnic przejściowych (z tytułu) 0,00 0,00 

zarachowanie należnych odsetek od pożyczki 0,00 0,00 
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)   

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w 
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)   

3. Zmniejszenia   
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00 

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)   

c) zarachowanie należnych odsetek od pożyczki   
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem 0,00 0,00 

a) odniesionej na wynik finansowy 0,00 0,00 

b) odniesionej na kapitał własny   

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

    
ZMIANA STANU POZOSTAZMIANA STANU POZOSTAZMIANA STANU POZOSTAZMIANA STANU POZOSTAŁŁŁŁYCH REZERW YCH REZERW YCH REZERW YCH REZERW 
KRKRKRKRÓÓÓÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUTKOTERMINOWYCH (WG TYTUTKOTERMINOWYCH (WG TYTUTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓŁÓŁÓŁÓW)W)W)W) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) stan na początek okresu 88 644,43 76 744,47 

b) zwiększenia (z tytułu) 19 860,47 538 792,99 

- rezerwa na koszty kontraktu 19 860,47 538 792,99 

c) wykorzystanie (z tytułu)   

d) rozwiązanie kosztów 31 760,43 532 893,8 

e) stan na koniec okresu 76 744,47 82 643,62 
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Nota Nota Nota Nota 19191919    

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) wobec jednostek zależnych   

b) wobec jednostek współzależnych   

c) wobec jednostek stowarzyszonych   

d) wobec znaczącego inwestora   

e) wobec jednostki dominującej   

f) wobec pozostałych jednostek 11 875,15 106 962,75 

- kredyty i pożyczki   

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

- inne zobowiązania finansowe  106 962,75 

- inne (wg rodzaju) 11 875,15  

Zobowiązania długoterminowe, razemZobowiązania długoterminowe, razemZobowiązania długoterminowe, razemZobowiązania długoterminowe, razem 11111111    875,15875,15875,15875,15 106 962,75106 962,75106 962,75106 962,75 

    
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA DNIA DNIA DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYBILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYBILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYBILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) powyżej 1 roku do 3 lat 11 875,15 0,00 

b) powyżej 3 do 5 lat  106 962,75 

c) powyżej 5 lat   

Zobowiązania długoterminowe, razemZobowiązania długoterminowe, razemZobowiązania długoterminowe, razemZobowiązania długoterminowe, razem 11 11 11 11 875,15875,15875,15875,15 106106106106    962,75962,75962,75962,75    

    
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) w walucie polskiej 11 875,15 106 962,75 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   

Zobowiązania długoterminowe, razemZobowiązania długoterminowe, razemZobowiązania długoterminowe, razemZobowiązania długoterminowe, razem 11111111    875,15875,15875,15875,15 106106106106    962,75962,75962,75962,75    

    
    
Nota Nota Nota Nota 20202020    

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący 

a) wobec jednostek zależnych   

b) wobec jednostek współzależnych 0,00 0,00 

c) wobec jednostek stowarzyszonych   

d) wobec znaczącego inwestora   

e) wobec jednostki dominującej   

f) wobec pozostałych jednostek 234 330,83 239 898,04 

- kredyty i pożyczki, w tym:   

- długoterminowe w okresie spłaty   

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

- z tytułu dywidend   

- inne zobowiązania finansowe, w tym:   

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36 402,71 30 894,67 

- do 12 miesięcy 36 402,71 30 894,67 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

- zaliczki otrzymane na dostawy 22 500,00 0,00 
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- zobowiązania wekslowe   

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 170 886,78 204 712,55 

- z tytułu wynagrodzeń   

- inne (wg rodzaju) 4 479,84 4 290,82 

g) fundusze specjalne (wg tytułów)   

Zobowiązania krótkoterminowe, razemZobowiązania krótkoterminowe, razemZobowiązania krótkoterminowe, razemZobowiązania krótkoterminowe, razem 234 330,83234 330,83234 330,83234 330,83    239239239239    898,04898,04898,04898,04    

    
ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA)WALUTOWA) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) w walucie polskiej 234 330,83 239 898,04 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   

Zobowiązania krótkoterminowe, razemZobowiązania krótkoterminowe, razemZobowiązania krótkoterminowe, razemZobowiązania krótkoterminowe, razem 234 330,83234 330,83234 330,83234 330,83 239239239239    898,04898,04898,04898,04 

    
    

Nota Nota Nota Nota 21212121    

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni 
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący 

Stan na początek okresu 0,00 0,00 

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresuStan ujemnej wartości firmy na koniec okresuStan ujemnej wartości firmy na koniec okresuStan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0,00 0,00 

    

INNE ROZLICZENIA INNE ROZLICZENIA INNE ROZLICZENIA INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEMIĘDZYOKRESOWEMIĘDZYOKRESOWEMIĘDZYOKRESOWE 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 

- długoterminowe (wg tytułów)   

- krótkoterminowe (wg tytułów)   

rezerwa na koszty czynszowe   

rezerwa na badanie bilansu   

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 

- długoterminowe (wg tytułów)   

- krótkoterminowe (wg tytułów)   

Inne rozliczenia międzyokresowe, razemInne rozliczenia międzyokresowe, razemInne rozliczenia międzyokresowe, razemInne rozliczenia międzyokresowe, razem 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 

    

    

Nota Nota Nota Nota 22222222    ((((INSTRUMENTY FINANSOWEINSTRUMENTY FINANSOWEINSTRUMENTY FINANSOWEINSTRUMENTY FINANSOWE))))    

Struktura środków pieniężnychStruktura środków pieniężnychStruktura środków pieniężnychStruktura środków pieniężnych 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

1. Gotówka w kasie 1 884,96 445,75 

2. Rachunki bankowe bieżące i lokaty 1 095 829,18 1 547 501,33 

3. Inne środki pieniężne  420 074,61 272,13 

RazemRazemRazemRazem    1 517 788,751 517 788,751 517 788,751 517 788,75    1111    548548548548    219,21219,21219,21219,21    

Środki pieniężne ulokowane na depozytach mają stałą stopę procentową, która jest z góry określona, co 
oznacza, że nie ma ryzyka zmiany stopy procentowej. Środki są ulokowane w dwóch różnych bankach objętych 
gwarancją BFG, w każdym z nich, do kwoty 100 tys. EUR. Obie ulokowane kwoty przekraczają poziom gwarancji 
o około 80 tys. PLN w każdym z banków, czyli łącznie o około 160 tys. PLN wobec łącznej sumy lokat na kwotę 
1 mln PLN.  
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W przypadku środków  w kasie i na rachunkach bankowych nie istnieją istotne ryzyka, a ryzyko zmiany 
oprocentowania z perspektywy skali jest pomijalne.  

W przypadku aktywów wykazanych w innych środkach pieniężnych (kwota 272,13 zł) istnieje ryzyko częściowej 
lub całkowitej utraty wartości w związku z rozpoczętą w styczniu 2015 roku likwidacją funduszu, w którym 
środki zostały ulokowane w 2009 roku.  
    

    

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCHPOZABILANSOWYCHPOZABILANSOWYCHPOZABILANSOWYCH 
    

Nota Nota Nota Nota 23232323    ––––    nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy    
    

    

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRATRACHUNKU ZYSKÓW I STRATRACHUNKU ZYSKÓW I STRATRACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
    

Nota Nota Nota Nota 24242424    
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA (STRUKTURA RZECZOWA (STRUKTURA RZECZOWA (STRUKTURA RZECZOWA ----RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

sprzedaż usług 5 153 749,29 5 630 475,45 

- w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

- w tym: od jednostek powiązanych   

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razemPrzychody netto ze sprzedaży produktów, razemPrzychody netto ze sprzedaży produktów, razemPrzychody netto ze sprzedaży produktów, razem 5 1535 1535 1535 153    749,29749,29749,29749,29    5555    630630630630    475,45475,45475,45475,45    

----    w tym: od jednostek powiązanychw tym: od jednostek powiązanychw tym: od jednostek powiązanychw tym: od jednostek powiązanych 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 

    
PRZYCHODY NETTO ZE PRZYCHODY NETTO ZE PRZYCHODY NETTO ZE PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)TERYTORIALNA)TERYTORIALNA)TERYTORIALNA) 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) kraj 5 153 749,29 5 630 475,45 

b) eksport 0,00 0,00 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razemPrzychody netto ze sprzedaży produktów, razemPrzychody netto ze sprzedaży produktów, razemPrzychody netto ze sprzedaży produktów, razem 5 1535 1535 1535 153    749,29749,29749,29749,29 5555    630630630630    475,45475,45475,45475,45 

----    w tym: od jednostek powiązanychw tym: od jednostek powiązanychw tym: od jednostek powiązanychw tym: od jednostek powiązanych 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 

    

    

Nota Nota Nota Nota 25252525    ––––    nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy    

    

Nota Nota Nota Nota 26262626    

KOSZTY WEDŁUG RODZAJUKOSZTY WEDŁUG RODZAJUKOSZTY WEDŁUG RODZAJUKOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) amortyzacja 81 682,44 42 661,03 

b) zużycie materiałów i energii 116 420,16 97 922,52 

c) usługi obce 1 132 301,86 1 051 942,24 

d) podatki i opłaty 11 416,88 7 909,71 

e) wynagrodzenia 1 955 321,00 2 208 315,08 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 378 671,29 412 641,66 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) w tym: 46 541,87 138 914,79 

Koszty według rodzaju, razem 3 722 355,50 3 960 307,03 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych   
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Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielkość ujemna)   

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)   

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)   

Koszt wytworzenia Koszt wytworzenia Koszt wytworzenia Koszt wytworzenia sprzedanych produktówsprzedanych produktówsprzedanych produktówsprzedanych produktów    3 7223 7223 7223 722    355,50355,50355,50355,50 3333    960 307,03960 307,03960 307,03960 307,03 

    

    

Nota Nota Nota Nota 27272727    

INNE PRZYCHODY OPERACYJNEINNE PRZYCHODY OPERACYJNEINNE PRZYCHODY OPERACYJNEINNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   

b) pozostałe, w tym: 0,00 0,00 

otrzymane dotacje 0,00 0,00 

wpływy z tyt. naliczonych kar umownych i odszkodowań   

rozwiązanie rezerw 199 877,59 78 825,09 

sprzedaż rzeczowych składników majątku 0,00 0,00 

pozostałe przychody 0,00 0,00 

Inne przychody operacyjne, razemInne przychody operacyjne, razemInne przychody operacyjne, razemInne przychody operacyjne, razem 199199199199    877,59877,59877,59877,59 78787878    825,09825,09825,09825,09 

    

    

Nota Nota Nota Nota 28282828    

INNE KOSZTY OPERACYJNEINNE KOSZTY OPERACYJNEINNE KOSZTY OPERACYJNEINNE KOSZTY OPERACYJNE 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 187 882,12 7 082,41 

odpis aktualizujący należności   

b) pozostałe, w tym:   

pozostałe koszty   

Inne koszty operacyjne, razemInne koszty operacyjne, razemInne koszty operacyjne, razemInne koszty operacyjne, razem 187187187187    882,12882,12882,12882,12 7 082,417 082,417 082,417 082,41 

    

    

Nota Nota Nota Nota 29292929    

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKPRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKPRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKPRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) z tytułu udzielonych pożyczek   

- od jednostek powiązanych, w tym:   

- od jednostek zależnych   

- od jednostek współzależnych   

- od jednostek stowarzyszonych   

- od znaczącego inwestora   

- od jednostki dominującej   

- od pozostałych jednostek   

b) pozostałe odsetki 49 218,12 23 475,17 

- od jednostek powiązanych, w tym:   

- od jednostek zależnych   

- od jednostek współzależnych   

- od jednostek stowarzyszonych   
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- od znaczącego inwestora   

- od jednostki dominującej   

- od pozostałych jednostek   

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razemPrzychody finansowe z tytułu odsetek, razemPrzychody finansowe z tytułu odsetek, razemPrzychody finansowe z tytułu odsetek, razem 49494949    218,12218,12218,12218,12    23232323    475,17475,17475,17475,17    

INNE PRZYCHODY FINANSOWEINNE PRZYCHODY FINANSOWEINNE PRZYCHODY FINANSOWEINNE PRZYCHODY FINANSOWE 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) dodatnie różnice kursowe 0,00 0,00 

- zrealizowane   

- niezrealizowane   

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   

c) pozostałe, w tym: 0,00 0,00 

ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

z aktualizacji inwestycji   

Inne przychody finansowe, razemInne przychody finansowe, razemInne przychody finansowe, razemInne przychody finansowe, razem    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

    

    

Nota Nota Nota Nota 30303030    

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKKOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKKOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKKOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) od kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

- dla jednostek powiązanych, w tym:   

- dla jednostek zależnych   

- dla jednostek współzależnych   

- dla jednostek stowarzyszonych   

- dla znaczącego inwestora   

- dla jednostki dominującej   

- dla innych jednostek   

b) pozostałe odsetki 2 940,67 4 163,30 

- dla jednostek powiązanych, w tym:   

- dla jednostek zależnych   

- dla jednostek współzależnych   

- dla jednostek stowarzyszonych   

- dla znaczącego inwestora   

- dla jednostki dominującej   

- dla innych jednostek 0,00 0,00 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razemKoszty finansowe z tytułu odsetek, razemKoszty finansowe z tytułu odsetek, razemKoszty finansowe z tytułu odsetek, razem 2 940,672 940,672 940,672 940,67 4 163,304 163,304 163,304 163,30 

    

INNE KOSZTY FINANSOWEINNE KOSZTY FINANSOWEINNE KOSZTY FINANSOWEINNE KOSZTY FINANSOWE 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

a) ujemne różnice kursowe 0,00 0,00 

- zrealizowane 0,00 0,00 

- niezrealizowane 0,00 0,00 

b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0,00 0,00 

c) pozostałe, w tym: 0,00 0,00 

- inne 673,63 1 485,92 

- strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 



  
 

 

 35 
  

 

 

Inne koszty finansowe, razemInne koszty finansowe, razemInne koszty finansowe, razemInne koszty finansowe, razem 673,63673,63673,63673,63    1 485,921 485,921 485,921 485,92    

    

    

Nota Nota Nota Nota 31313131    ––––    nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy    
    

Nota Nota Nota Nota 32323232    ––––    nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy    

    

Nota Nota Nota Nota 33333333    ––––    nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy    

    

Nota Nota Nota Nota 34343434    

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYPODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYPODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYPODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

1. Zysk (strata) brutto 1 488 993,08 1 759 737,05 
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą 
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 41 538,59 118 640,80 

- rezerwy na koszty wynagrodzeń  78 643,62 

- utworzone rezerwy na koszty okresu sprawozdawczego 187 580,47 4 000,00 

- rozwiązane rezerwy na koszty okresu sprawozdawczego -199 877,59 -76 744,47 

- amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu 21 300,60 28 764,22 

- reprezentacja i reklama  0,00 3 252,02 

- zaniechany projekt czeski   64 447,38 

- odsetki budżetowe  27,00 

- PFRON  29 519,00 

- pozostałe koszty 32 535,11 29 967,17 

- koszty leasingu   -43 235,14 

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 730 409,26 1 878 377,85 

3a. Zmniejszenie podstawy opodatkowania o straty   

4. Podatek dochodowy według stawki 19% 290 876,00 356 892,00 

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki 
podatku 

  

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 
podatkowej okresu, w tym: 290 876,00 356 892,00 

- wykazany w rachunku zysków i strat 290 876,00 356 892,00 

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał 
własny 

  

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy 
lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00 

    

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W 
RACHUNKU ZYSKÓW I STRATRACHUNKU ZYSKÓW I STRATRACHUNKU ZYSKÓW I STRATRACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

-zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się 
różnic przejściowych 

0,00 0,00 

-zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek 
podatkowych   

-zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej 
straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej 
poprzedniego okresu 
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-zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku 
możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek 
dochodowy 

  

- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)   

Podatek dochodowy odroczony,Podatek dochodowy odroczony,Podatek dochodowy odroczony,Podatek dochodowy odroczony,    razemrazemrazemrazem    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

    

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

- ujętego w kapitale własnym   

- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy   

    
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT DOTYCZĄCY:STRAT DOTYCZĄCY:STRAT DOTYCZĄCY:STRAT DOTYCZĄCY: 

2013201320132013----12121212----31 31 31 31 
poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    

2014201420142014----12121212----31313131    
bieżącybieżącybieżącybieżący    

- działalności zaniechanej   

- wyniku na operacjach nadzwyczajnych   

    

    

Nota Nota Nota Nota 35353535    ––––    nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy    

    

Nota Nota Nota Nota 36363636    ––––    nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy    

    

Nota Nota Nota Nota 37373737        

    
Propozycja co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014. 

 

Spółka osiągnęła zysk bilansowy za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. w kwocie 1 402 845,05 zł. 

 

Zarząd Spółki zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozostawienie całości zysku netto wykazanego 

w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2014 w Spółce jako zyski niepodzielone oraz pokrycie 

z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych. 

    

    

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHPRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHPRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHPRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    

Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych obejmują gotówkę w kasie oraz środki 
pieniężne na rachunkach bankowych wg poniższej struktury: 
    

Struktura środków pieniężnychStruktura środków pieniężnychStruktura środków pieniężnychStruktura środków pieniężnych 
2013201320132013----12121212----31 31 31 31 

poprzednipoprzednipoprzednipoprzedni    
2014201420142014----12121212----31313131    

bieżącybieżącybieżącybieżący    

1. Gotówka w kasie 1 884,96 445,75 

2. Rachunki bankowe bieżące 1 095 829,18 1 547 501,33 

3. Należne odsetki od depozytu na dzień bilansowy   

4. Inne środki pieniężne  420 074,61 272,13 

RazemRazemRazemRazem    1 517 788,751 517 788,751 517 788,751 517 788,75    1111    548548548548    219,21219,21219,21219,21    
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCEDODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCEDODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCEDODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE    
    

1. Informacje o instrumentach finansowych1. Informacje o instrumentach finansowych1. Informacje o instrumentach finansowych1. Informacje o instrumentach finansowych    
 

Odnośnie „instrumentów finansowych” – papierów wartościowych, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 12.12.2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i 

sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. 149, poz. 1674 z 2001r. z późniejszymi zmianami).  

 

Na instrumenty finansowe Spółki Analizy Online S.A. składają się:   

1. Gotówka w kasie 

2. Rachunki bankowe bieżące i lokaty 

3. Inne środki pieniężne. 

 

W pozycji „Inne środki pieniężne” uwzględniono posiadane przez Spółkę jednostki uczestnictwa w funduszu 

inwestycyjnym. 

 

Powyższe zostało omówione w Nocie nr 22 niniejszego Sprawozdania Finansowego. 

 

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym 

również udzielonych również udzielonych również udzielonych również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z 

wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.    
 

Nie wystąpiły. 

 

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu uzyskania prawa wz tytułu uzyskania prawa wz tytułu uzyskania prawa wz tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.łasności budynków i budowli.łasności budynków i budowli.łasności budynków i budowli.    

    
Analizy Online S.A. nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z 

tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

 

4. 4. 4. 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniInformacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniInformacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniInformacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub echanej w danym okresie lub echanej w danym okresie lub echanej w danym okresie lub 

przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.    

    
W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o zaniechaniu dwóch projektów na kwotę 64 447,38 zł. 

 

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie za 4 kwartał 2014 roku, projekt rozwoju biznesu w Czechach został 

wygaszony. Zarząd, po zasięgnięciu zewnętrznej opinii uznał, że większość skapitalizowanych dotychczas 

kosztów nie miało charakteru, który w ogóle uzasadniałby skapitalizowanie tych kosztów.  

 

Ponadto w przypadku rozszerzenia bazy danych o sprawozdania  finansowe spółek notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, prace zostałe zaniechane. W przypadku skryptów i algorytmów  

Zarząd uznał, że mogą być wykorzystane do innych projektów i w związku z tym zostały one ujęte jako środki 

trwałe w budowie. 
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 5. 5. 5. 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.    

    
W przypadku kosztów związanych z realizowanym w firmie od 2012 roku projektem rozszerzenia bazy danych 

o sprawozdania  finansowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, Zarząd 

podjął decyzję o ujęciu wyodrębnionych kosztów skryptów i algorytmów w kwocie 94 229,08 złotych, które będą 

mogły być jeszcze wykorzystane, jako środki trwałe  na własne potrzeby. 

 

6. 6. 6. 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia 

bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnibilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnibilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnibilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy e należy e należy e należy 

wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego.wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego.wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego.wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego.    
 

W okresie bilansowym poniesione nakłady inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych wyniosły 61 014,72zł. 

 

Nie przewiduje się nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska naturalnego. 

 

Przewidywane nakłady na zakup środków trwałych w okresie najbliższych 12 miesięcy wyniosą około 35 000,00 

zł. 

 

7. Informacje o transakcjach Spółki z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw 7. Informacje o transakcjach Spółki z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw 7. Informacje o transakcjach Spółki z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw 7. Informacje o transakcjach Spółki z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw 

i i i i zobowiązań.zobowiązań.zobowiązań.zobowiązań.    

    
Do dnia bilansowego 31.12.2014 r. nie były przeprowadzane operacje gospodarcze z podmiotem zależnym. 

 

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia 

b) procentowym udziale 

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych 

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych 

składników aktywów trwałych 

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych 

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych 

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 

 

Spółka nie posiadała wspólnych przedsięwzięć. 

 

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe    
    

Grupa zawodowaGrupa zawodowaGrupa zawodowaGrupa zawodowa 31.12.201331.12.201331.12.201331.12.2013 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014 

Kadra kierownicza 6 6 

Pracownicy umysłowi 20 23 

OgOgOgOgółółółółemememem 26262626    29292929    
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10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród    (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub 

należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez 

względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem 

jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród 

otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla 

każdej grupy osobno) 

Wynagrodzenie organWynagrodzenie organWynagrodzenie organWynagrodzenie organóóóów spw spw spw spółółółółki w zki w zki w zki w złłłł.... 
PPPPodmiotodmiotodmiotodmiot 31.12.201331.12.201331.12.201331.12.2013 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014 

Zarząd Spółki 74 000,00 127 336,41 
Rada Nadzorcza 61 000,00  37 800,00 
FINIFO Tomasz Publicewicz 295 815,00 94 095,00 
OgOgOgOgółółółółemememem 430 815,00430 815,00430 815,00430 815,00 259259259259    231,41231,41231,41231,41    

    
Rada Nadzorcza Analiz Online S.A. otrzymuje wynagrodzenie za pełniona funkcję na podstawie Uchwały nr 4/2014 
z dnia 10 grudnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Część wynagrodzenia Rady 
Nadzorczej wypłaconego w 2013 roku miała charakter jednorazowy. 
 
Pan Tomasz Publicewicz otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych przez FININFO Tomasz 
Publicewicz w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 roku. Łączna wartość faktur wystawionych przez 
usługobiorcę w 2014 roku wyniosła 94 095 zł.  
 
Obecny Zarząd Spółki pobiera dodatkowe wynagrodzenie, nie wykazane w tabeli, na podstawie umów o pracę z tytułu 
pełnienia funkcji Dyrektora Działu Analiz i Dyrektora Działu IT.  
    
11.11.11.11.    Informacje o wartoInformacje o wartoInformacje o wartoInformacje o wartośśśści niespci niespci niespci niespłłłłaconych zaliczek,aconych zaliczek,aconych zaliczek,aconych zaliczek,    kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim 
stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta 
w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim 
stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających 
i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym 
lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków 
oprocentowania i spłaty tych kwot. 

 

W sprawozdaniu pozycja nie występuje. 

 

12. Informacje12. Informacje12. Informacje12. Informacje    o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych należnym za rok obrotowysprawozdań finansowych należnym za rok obrotowysprawozdań finansowych należnym za rok obrotowysprawozdań finansowych należnym za rok obrotowy    
 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wynosi 4000 zł netto + VAT. 
 

13. Informacje o znaczących 13. Informacje o znaczących 13. Informacje o znaczących 13. Informacje o znaczących zdarzeniachzdarzeniachzdarzeniachzdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 

finansowym za bieżący okres. 
 

Zgodnie z informacją, przekazaną w raporcie kwartalnym dotyczącym III kwartału 2014 roku, projekt rozwoju 

biznesu w Czechach w IV kwartale został wygaszony. Zarząd, po zasięgnięciu zewnętrznej opinii uznał, że 

większość skapitalizowanych dotychczas kosztów nie miało charakteru, który w ogóle uzasadniałby 
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skapitalizowanie tych kosztów. W związku z tym, koszty te zostały ujęte jako korekta bilansu otwarcia poprzez 

kapitał własny (zyski/ straty) z lat ubiegłych.  

 

Koszty projektu rozwoju biznesu w Czechach, poniesione przed 2014 rokiem, w wysokości 138 125,88 zł zostały 

rozpoznane jako błąd podstawowy i ujęte jako strata z lat ubiegłych. Z kolei koszty projektu wygenerowane 

w I i II kwartale 2014 roku w kwocie 47 485,38 zł zostały ujęte jako strata poniesiona w 2014 roku.   

 

W przypadku kosztów związanych z realizowanym w firmie od 2012 roku projektem rozszerzenia bazy danych 

o sprawozdania  finansowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie 

w kwocie 94 229,08 złotych, Zarząd podjął decyzję o ujęciu wyodrębnionych kosztów skryptów i algorytmów, 

które będą mogły być jeszcze wykorzystane, jako środki trwałe w budowie. W przypadku innych kosztów ww. 

prac w kwocie 16 962,64 zł, które nie będą mogły już być w przyszłości wykorzystane zostały one ujęte jako 

strata za 2014 rok. 
 

14. 14. 14. 14. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 

aaaa    nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.    
 
Nie wystąpiły  
 
15.15.15.15.    Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Spółką oraz o sposobie i zakresie Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Spółką oraz o sposobie i zakresie Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Spółką oraz o sposobie i zakresie Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Spółką oraz o sposobie i zakresie 
przejęcia aktywów i pasywów.przejęcia aktywów i pasywów.przejęcia aktywów i pasywów.przejęcia aktywów i pasywów.    
 
Nie dotyczy. 
 
16.16.16.16.    Zestawienie oraz objaśnienie różnic Zestawienie oraz objaśnienie różnic Zestawienie oraz objaśnienie różnic Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 
sprawozdaniami finansowymi 
 
Zestawienie oraz objaśnienie różnic zostało opisane w pkt. 13. 
 
17.17.17.17.    Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich 
przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową 
i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność.    
 
W 2014 roku dokonano aktualizacji zasad polityki rachunkowości, zgodnie z wytycznymi biegłego z raportu 
badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. Wprowadzono następujące zmiany: 

• Dodano zapisy  pozwalające na wycenę oraz prezentację nakładów jako rozliczenia międzyokresowe, 
• Dodano zapisy o nietworzeniu rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, 
• Zmodyfikowano zapisy dotyczące kapitału podstawowego, kapitału rezerwowego i kapitału zapasowego. 

Pierwsza modyfikacja pozwoliła aktywować w rozliczeniach międzyokresowych kosztów nakłady ponoszone 
w związku z realizacją projektów, z których korzyści ekonomiczne miały być czerpane w następnych okresach 
sprawozdawczych. Spółka zamierzała rozliczać koszty po ukończeniu realizowanych projektów i uzyskiwaniu 
z nich przychodów. Wcześniej nakłady związane z nowymi projektami prezentowane były w pozycji zapasy jako 
produkcja w toku. Zarząd zrewidował podejście, co zostało opisane w pkt. 13 i zaprzestał aktywacji nakładów 
ponoszonych w związku z realizacją projektów w rozliczeniach międzyokresowych kosztów. 
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Druga modyfikacja była spowodowana faktem, że większość pracowników Spółki jest na początku swojej kariery 
zawodowej i w związku z tym ze względu na celowość i istotność odstąpiono od tworzenia rezerwy na 
świadczenia i odprawy emerytalne. 
 
Trzecia modyfikacja została wprowadzona, aby uściślić zasady wprowadzania zmian w kapitałach rezerwowym 
oraz zapasowym. 
 
18. Dokonane korekty błędów podstawowych18. Dokonane korekty błędów podstawowych18. Dokonane korekty błędów podstawowych18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy 
i rentowność. 

W sprawozdaniu finansowym wystąpiły błędy podstawowe. Koszty projektu rozwoju biznesu w Czechach, 
poniesione przed 2014 rokiem, w wysokości 138 125,88 zł zostały rozpoznane jako błąd podstawowy i ujęte jako 
strata z lat ubiegłych. 
 
19. W przypadku występowania niepewności19. W przypadku występowania niepewności19. W przypadku występowania niepewności19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis 
podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności. 
 
Nie dotyczy. 
 
20.20.20.20.    W przypadku sprawozdania finansowego sporzW przypadku sprawozdania finansowego sporzW przypadku sprawozdania finansowego sporzW przypadku sprawozdania finansowego sporząąąądzondzondzondzonegoegoegoego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz 
wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): 
 
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie z innym podmiotem. 
 
21.21.21.21.    W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej 
zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy. 
 
Nie dotyczy. 
 
22.22.22.22.    Podstawa prawnPodstawa prawnPodstawa prawnPodstawa prawnaaaa    niesporzniesporzniesporzniesporząąąądzania skonsolidowanego sprawozdania finansowegodzania skonsolidowanego sprawozdania finansowegodzania skonsolidowanego sprawozdania finansowegodzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o rachunkowości. 
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4.4.4.4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014    

    
    
4.14.14.14.1    Stan prawnyStan prawnyStan prawnyStan prawny    

    
Firma Analizy Online Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona Analizy Online S.A. 
Siedziba ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa 
    
    
4.2 4.2 4.2 4.2 Władze Władze Władze Władze SSSSpółkipółkipółkipółki    
    
    
4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 ZarządZarządZarządZarząd    

    
Skład Zarządu na dzień 31.12.2014 roku przedstawiał się następująco: 
    
1. Michał Duniec – Prezes Zarządu (powołany w dniu 23 kwietnia 2014 roku)  
2. Przemysław Szalbierz – Wiceprezes Zarządu (powołany w dniu 23 kwietnia 2014 roku) 
    

    
4.2.24.2.24.2.24.2.2 Rada NadzorczaRada NadzorczaRada NadzorczaRada Nadzorcza    
    
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza 
składa się z 5 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. W dniu 23 
kwietnia 2014 w Spółce odwołani zostali wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej i powołani zostali 
nowi członkowie Rady Nadzorczej. W dniu 10 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, w związku ze złożoną rezygnacją, odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza 
Kokornackiego i powołało Pana Janusza Kruka. Od dnia 10 grudnia członkami Rady Nadzorczej Emitenta są: 
 

1. Krzysztof Rogaliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Tymon Kokot – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

3. Marek Bednarski – Członek Rady Nadzorczej 

4. Janusz Kruk – Członek Rady Nadzorczej 

5. Piotr Żerko – Członek Rady Nadzorczej 

 

4.2.34.2.34.2.34.2.3 Struktura akcjonariatuStruktura akcjonariatuStruktura akcjonariatuStruktura akcjonariatu    
    
Struktura akcjonariatu Analizy Online S.A. na dzień 31.12.2014 r.  

Akcjonariusz 
Liczba akcji 

[szt.] 

Udział w 
kapitale 

zakładowym [%] 

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów [%] 

Janusz Kruk (*) 566 295 47,28% 566 295 47,28% 

"WIPOL" Sp. z o.o. 258 333 21,57% 258 333 21,57% 

Grzegorz Raupuk 207 367 17,31% 207 367 17,31% 
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Marek Bednarski (*) 81 192 6,78% 81 192 6,78% 

Przemysław Szalbierz (*) 7 400 0,62% 7 400 0,62% 

Michał Duniec (*) 4 192 0,35% 4 192 0,35% 

Piotr Antosiewicz (*) 1 300 0,11% 1 300 0,11% 

pozostali 71 753 5,99% 71 752 5,99% 

sumasumasumasuma    1 197 832 100% 1 197 832 100% 

 

 (*) osoby mające dostęp do informacji poufnych zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi. 

    
    

4.34.34.34.3 Opis działań w roku 2014Opis działań w roku 2014Opis działań w roku 2014Opis działań w roku 2014    
 
Charakterystyka działalności Charakterystyka działalności Charakterystyka działalności Charakterystyka działalności     
 
W 2014 roku Spółka Analizy Online koncentrowała się na rozwoju relacji z partnerami. W dobie konsolidacji 
w branży finansowej i medialnej czy marginalizacji Otwartych Funduszy Emerytalnych, Spółka postanowiła 
rozwijać i dywersyfikować źródła przychodu. Celem podjętych działań jest wzrost  przychodów z wynagrodzenia 
o charakterze trwałym i powtarzalnym. Ze względu na fakt, że strategiczna działalność Spółki koncentruje się 
na dostawie danych, podjęto działania zmierzające do zwiększenia liczby podmiotów korzystających z usług 
firmy.  
 
W obszarze produktowym Spółka skoncentrowała swoje działania na 4 głównych wyzwaniach: 
- zmiana wyglądu i użyteczności portalu finansowego www.analizy.pl  
- stworzenie rozwiązań analitycznych, które w przyszłości umożliwią zwiększenie liczby ratingowych 

funduszy, 
- zbudowanie bazy kodów umożliwiającej współpracę w ramach raportowania zgodnego z Solvency II, 
- uruchomienie komercyjnej bazy produktów strukturyzowanych (BPS). 
 
Serwis Analizy.pl 
 
W 2014 roku Spółka Analizy Online dokonała zmian w serwisie Analizy.pl polegających na zwiększeniu  jego 

użyteczności. W wyniku przeprowadzonej analizy zmniejszono liczbę podstron oraz uproszczono drogę jaką 

przebywa użytkownik w dotarciu do poszukiwanej informacji. Celem modyfikacji było poprawienie parametrów 

serwisu zarówno w obszarze user experience, ale też jego szaty graficznej. Przy okazji zmian w serwisie 

zakończono proces rebrandingu w pozostałych produktach Spółki. Uruchomienie nowego serwisu miało miejsce 

w grudniu 2014 roku.   

 
Podstawowe statystyki serwisu Analizy.pl 

Statystyka gru 2014 gru 2013 
zmiana 

rdr 

średnia 

miesięczna 

IV kw. 2014 

średnia 

miesięczna  

IV kw. 2013 

zmiana 

rdr 

Liczba unikalnych 
użytkowników 106 285 74 191 43% 103 392 76 972 34% 

Łączna liczba odsłon 1 114 101 704 353 58% 1 109 578 771 087 44% 
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Baza ratingów (BRAO) 
 
W związku z rosnącą rozpoznawalnością ratingów Analiz Online oraz ciągle zwiększającą się liczbą 

funduszy/subfunduszy oferowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Spółka dokonała zmian 

w procesie tworzenia ratingów. Obok samej zmiany organizacji pracy mają one w przyszłości pozwolić na 

zwiększenie liczby ocenianych funduszy. 

 
Solvency II  
 
W drugiej połowie roku Spółka przygotowała rozwiązanie, które pozwala na rozszerzenie współpracy (głównie 

z ubezpieczycielami) w ramach raportowania w zakresie Solvency II. Wdrożenie ww. dyrektywy unijnej przypada 

na początek 2016 roku.  

 
Rozwój biznesu poza Polską 
 
Wraz z końcem trzeciego kwartału 2014 r. minął rok od momentu przyjęcia strategii rozwoju biznesu 

w Czechach. Podobnie jak w poprzednich okresach, Spółka nie uzyskała przychodu z tytułu tej działalności. 

 

Zarząd, po weryfikacji pierwotnych założeń projektu oraz oceniając jego funkcjonowanie w ciągu 

poprzedzających 12 miesięcy, doszedł do wniosku, że kontynuacja strategii rozwoju biznesu w Czechach 

w dotychczasowej formule, nie przyniesienie Spółce przychodu z tytułu tej działalności. Zmiana strategii, która 

zaowocowałaby uzyskaniem przychodów, wiązałaby się z poniesieniem kolejnych znacznych nakładów 

finansowych. W związku z tym, że Zarząd widzi większe szanse na rozwój biznesu na rodzimym rynku, została 

podjęta decyzja o stopniowym wygaszaniu projektu w obecnym kształcie. 

 
Platformy produktowe dla klientów instytucjonalnych 
 
W zakresie platform produktowych dla klientów instytucjonalnych w 2014 uruchomiony został serwis Baza 
Produktów Strukturyzowanych (BPS). Jego głównym atutem na tle rozwiązań zagranicznych jest atrakcyjna 
cena. 
 

 
4.44.44.44.4 Przychody ze sprzedaży iPrzychody ze sprzedaży iPrzychody ze sprzedaży iPrzychody ze sprzedaży i    ich strukturaich strukturaich strukturaich struktura 
    
Przychody Spółki Analizy Online w 2014 roku wyniosły 5,63 mln złotych. Wynik ten jest efektem wzrostu 
przychodu o +0,48 mln złotych w stosunku do roku poprzedniego. Ubiegłoroczna dynamika przychodów wyniosła 
zatem +9,25%.  
 
Najważniejszą pozycją są przychody z serwisów i dostawy danych. W tym przypadku dynamika wzrostu w 2014 
roku wyniosła +9,36%. W głównej mierze było to zasługą zwiększenia liczby klientów zarówno w zakresie samej 
dostawy danych, jak i zwiększenia liczby klientów korzystających z platform produktowych spółki.  
 
W minionym roku o -3,0% spadły przychody z tytułu przygotowywania narzędzi wsparcia sprzedaży. Zmiana 
w tym zakresie ma związek ze spadkiem liczby jednorazowych zamówień. 
 
Spółka odnotowała nieznaczny wzrost przychodu z tytułu konferencji i szkoleń, na które składają się przychody 
ze sprzedaży biletów na Fund Forum oraz przychody ze zrealizowanych przez spółkę szkoleń zewnętrznych.  
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W ujęciu rocznym największą dynamiką, na poziomie +26%, może pochwalić się segment pozostałe, w którym 
zawierają się m.in. przychody z pakietów sponsorskich Fund Forum jak również przychody z tytułu działań 
promocyjnych (mailingi, publikacja artykułów sponsorowanych, partnerzy serwisu oraz bloków tematycznych) 
emitowanych na serwisie analizy.pl.   
 

Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty produktów 
 

segmenty produktów 2014 2013 zmiana rdr 

serwisy i dostawa danych 3 525 279 3 223 589 9,36% 

narzędzia wsparcia sprzedaży 985 684 1 016 155 -3,00% 

konferencje i szkolenia 141 150 136 200 3,63% 

Pozostałe 978 362 777 805 25,78% 

RazemRazemRazemRazem    5555    630 475630 475630 475630 475    5555    153 749153 749153 749153 749    9,25%9,25%9,25%9,25%    

 
 
4.54.54.54.5 Wyniki spółki Analizy Online S.A.Wyniki spółki Analizy Online S.A.Wyniki spółki Analizy Online S.A.Wyniki spółki Analizy Online S.A. 
 
Przychody ze sprzedaży Spółki w 2014 roku wyniosły 5 630,5 tys. zł wobec 5 153,8 tys. zł w 2013 roku, co oznacza 
że były o +9,25% wyższe niż w roku poprzednim. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1 741,9 tys. zł, stanowi 
to wzrost o +21,7% w stosunku do ubiegłego roku. Z kolei zysk netto Spółki wyniósł 1 402,8 tys. zł, wobec 1 198,1 
tys. zł w roku poprzednim.  
 
Należy zaznaczyć, że na wysokość zysku netto w 2014 roku wpływ miała także współpraca barterowa. Spółka 
zrealizowała ciążące na niej obowiązki i wykonała usługi w ramach tzw. wymiany barterowej, jednak tylko cześć 
świadczeń wzajemnych na rzecz Analiz Online została zrealizowana, co oznacza, że Spółka nie wykorzystała 
wszystkich przysługujących jej świadczeń, tym samym nie poniosła związanych z tym kosztów. Zdarzenie to ma 
dodatni wpływ na wysokość zysku netto w 2014 roku. W wymiarze nominalnym jego poziom z tego tytułu jest 
wyższy o około +150 tys. złotych. W kolejnym roku Spółka z dużym prawdopodobieństwem wykorzysta zaległe i 
przysługujące jej świadczenia wzajemne, co przełoży się na wyższy koszt działania właśnie z tytułu 
niewykonanych i nieskompensowanych świadczeń w roku 2014, w kwocie wynoszącej około 150 tys. zł. Tym 
samym w 2015 roku działalność Spółki obarczona będzie wyższym kosztem, który de facto powinien zostać 
poniesiony w 2014 roku. Zgodnie z szacunkami Zarządu dynamika zysku netto w 2014 roku, po wyłączeniu 
zdarzeń związanych z realizacją usług barterowych wyniosłaby +3,99% wobec faktycznej dynamiki zysku na 
poziomie +17,1%. Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości Spółka, nie mogła zabezpieczyć środków 
np. poprzez zawiązanie rezerw na świadczenia, z tytułu barteru, które będą realizowane po zakończeniu roku 
obrotowego. 
 
W roku 2014 o +12% wzrosły koszty wynagrodzeń pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych, wynikające ze 
wzrostu zatrudnienia, podwyżek płac oraz odpraw. W tym przypadku wzrost kosztów jest efektem zmian 
organizacyjno-kadrowych w Spółce. Jednym z ich przejawów były zmiany kadrowe czy też zmiana struktury 
organizacyjnej (np. utworzenie Działu Rozwoju i Marketingu). W 2014 roku doszło również do zwiększenia liczby 
stanowisk w wybranych działach Spółki, co wiązało się z koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu 
technicznego i oprogramowania do zabezpieczenia potrzeb stanowiska pracy, kosztem rekrutacji oraz badań 
i szkoleń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów. Pozytywny wpływ na wynik finansowy Spółki miał 
spadek amortyzacji o -47%, czy też kosztów związanych ze zużyciem materiałów i energii o -16%. 
 
Zarząd, po zasięgnięciu zewnętrznej opinii uznał, że większość skapitalizowanych dotychczas kosztów z tytułu 

realizacji tzw. "projektu czeskiego” nie miało charakteru, który w ogóle uzasadniałby skapitalizowanie tych 
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kosztów. W związku z tym, koszty te zostały ujęte jako korekta bilansu otwarcia poprzez kapitał własny (zyski 

/ straty z lat ubiegłych).  

 

Koszty projektu rozwoju biznesu w Czechach, poniesione przed 2014 rokiem, w wysokości 138 125,88 zł zostały 

rozpoznane jako błąd podstawowy i ujęte jako strata z lat ubiegłych. Z kolei koszty projektu wygenerowane 

w I i II kwartale 2014 roku w kwocie 47 485,38 zł zostały ujęte jako strata poniesiona w 2014 roku – decyzja ta 

zwiększyła koszty funkcjonowania Spółki w 2014 roku.   

 

W przypadku kosztów związanych z realizowanym w firmie od 2012 roku projektem rozszerzenie bazy danych 

o sprawozdania finansowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie 

w kwocie 94 229,08 złotych, Zarząd podjął decyzję o ujęciu wyodrębnionych kosztów skryptów i algorytmów, 

które będą mogły być jeszcze wykorzystane jako środki trwałe w budowie. W przypadku innych kosztów 

ww. prac w kwocie 16 962,64 zł, które nie będą mogły już być w przyszłości wykorzystane zostały one ujęte jako 

strata za rok 2014 – decyzja ta zwiększyła koszty funkcjonowania Spółki w 2014 roku.  
 

 

4.64.64.64.6 Informacja o przewidywanym rozwoju jednostki, przewidywanej sytuacji finansowej oraz Informacja o przewidywanym rozwoju jednostki, przewidywanej sytuacji finansowej oraz Informacja o przewidywanym rozwoju jednostki, przewidywanej sytuacji finansowej oraz Informacja o przewidywanym rozwoju jednostki, przewidywanej sytuacji finansowej oraz 
instrumentach finansowychinstrumentach finansowychinstrumentach finansowychinstrumentach finansowych 

    
Spółka Analizy Online S.A. znajduje się w dobrej kondycji finansowej, która umożliwia jej dalszy zrównoważony 
rozwój. Zarząd Spółki zamierza poszukiwać nowych obszarów współpracy z dotychczasowymi parterami, ale 
również zamierza rozpocząć prace badawcze w obszarze e-commerce w celu ewentualnego wykorzystania 
potencjału wynikającego z rosnącej liczby użytkowników serwisu www.analizy.pl. Przewidywana sytuacja 
finansowa umożliwia ponoszenie wydatków związanych z ewentualnym uruchamianiem nowych projektów.  
 
W związku ze stabilną sytuacją finansową, a także klasycznym modelem funkcjonowania Spółki, polegającym 
przede wszystkim na rozliczaniu większości zobowiązań oraz generowaniu większości przychodów w ramach 
rozliczeń w polskim złotym, Spółka Analizy Online S.A nie ponosi nadmiernego ryzyka w zakresie zmiany cen. 
Spółka nie jest zagrożona utratą płynności oraz nie ma istotnych zakłóceń dotyczących przepływu środków 
pieniężnych. Ponadto Spółka nie prowadzi projektów ani działań, które wymagałyby wprowadzenia metod 
zarządzania ryzykiem finansowym i dlatego w Spółce nie funkcjonuje rachunkowość zabezpieczeń. 
 
 
4.74.74.74.7 Informacja o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły Informacja o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły Informacja o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły Informacja o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły 

w roku obrotowym, a także pow roku obrotowym, a także pow roku obrotowym, a także pow roku obrotowym, a także po    jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowegofinansowegofinansowegofinansowego    

 

Z perspektywy bieżącej działalności Spółki ważnym wydarzeniem było zidentyfikowanie szeregu problemów 
związanych ze współpracą z dotychczasowym biurem rachunkowym Lemans Sp. z o.o., które prowadzi 
rachunkowość Spółki oraz odpowiada za przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2014. W związku ze 
zdiagnozowaniem nieprawidłowości została podjęta decyzja o zmianie biura rachunkowego od 1 stycznia 2015 
roku.  
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5.5.5.5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDUOŚWIADCZENIE ZARZĄDUOŚWIADCZENIE ZARZĄDUOŚWIADCZENIE ZARZĄDU    

dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Analizy Online 
S.A. 
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6.6.6.6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDUOŚWIADCZENIE ZARZĄDUOŚWIADCZENIE ZARZĄDUOŚWIADCZENIE ZARZĄDU    

dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Analizy Online S.A. 
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7.7.7.7. OOOOPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA O BADANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK PINIA BIEGŁEGO REWIDENTA O BADANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK PINIA BIEGŁEGO REWIDENTA O BADANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK PINIA BIEGŁEGO REWIDENTA O BADANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK 

OBROTOWY OD OBROTOWY OD OBROTOWY OD OBROTOWY OD 1111    STYCZNIASTYCZNIASTYCZNIASTYCZNIA    2014 2014 2014 2014     DODODODO    31 31 31 31 GRUDNIA 2014 ROKUGRUDNIA 2014 ROKUGRUDNIA 2014 ROKUGRUDNIA 2014 ROKU    
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8.8.8.8. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ ANALIZY ONLINE S.A. ZASAD ŁADU INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ ANALIZY ONLINE S.A. ZASAD ŁADU INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ ANALIZY ONLINE S.A. ZASAD ŁADU INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ ANALIZY ONLINE S.A. ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGOKORPORACYJNEGOKORPORACYJNEGOKORPORACYJNEGO    

Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez Emitenta w roku obrotowym 2014 zasad ładu 
korporacyjnego, o których mowa w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect wraz ze 
wskazaniami okoliczności i przyczyn nie stosowania wskazanych zasad” 
 

LP. ZASADY DOBRYCH PRKTYK OBOWIĄZUJĄCE 
W SPÓŁCE 

1.1.1.1. 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 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 

 
 

KOMENTARZ:KOMENTARZ:KOMENTARZ:KOMENTARZ: Spółka realizuje powyższą zasadę Dobrych Praktyk z wyłączeniem 
transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz 
rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W związku 
z faktem, iż koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie internetowej są niewspółmierne do potencjalnych 
korzyści takiego działania Emitent nie przewiduje w najbliższym czasie wprowadzenia 
zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia. 
 

 
 

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

TAK 

3.3.3.3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: TAK 

3.13.13.13.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), TAK 

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

TAK 

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

TAK 

3.43.43.43.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK 

3.53.53.53.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, 

TAK 

3.63.63.63.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK 

3.73.73.73.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK 

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

NIE 

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

TAK 

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

TAK 

3.113.113.113.11 (skreślony) - 

3.123.123.123.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK 

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

TAK 

3.143.143.143.14 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 

3.153.153.153.15 (skreślony) - 
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3.163.163.163.16    
pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 
w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 

TAK 

3.173.173.173.17    
informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

TAK 

3.183.183.183.18 
informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia 
przerwy, 

TAK 

3.193.193.193.19 
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, 

TAK 

3.203.203.203.20 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK 

3.213.213.213.21 
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 
miesięcy, 

TAK 

3.223.223.223.22 (skreślony) - 

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. 
4.4.4.4. 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 

5.5.5.5. 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 

 
 

KOMENTARZ:KOMENTARZ:KOMENTARZ:KOMENTARZ: Wszystkie stosowne informacje niezbędne dla inwestorów 
indywidualnych zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki: 
www.analizyonline.com 

 
 

6.6.6.6. 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. 

TAK 

7.7.7.7. 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. 

TAK 

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

TAK 

9.9.9.9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: - 

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

TAK 

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

NIE 

 
 

KOMENTARZ:KOMENTARZ:KOMENTARZ:KOMENTARZ: Z uwagi na poufność danych i tajemnicę handlową Spółka nie 
przekazuje informacji na ten temat 

 
 

10.10.10.10. 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 

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

NIE 

  KOMENTARZ:KOMENTARZ:KOMENTARZ:KOMENTARZ: Z uwagi na fakt, iż potencjalne korzyści z organizacji spotkań są 
niewspółmierne do kosztów Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić 
zasady organizowania publicznych spotkań i nie będzie stosowała przedmiotowej 
Dobrej Praktyki. Niemniej jednak Spółka nie wyklucza, iż w przypadku wystąpienia 
konieczności zorganizowania spotkania z inwestorami, analitykami bądź mediami, 
zorganizuje takie przedsięwzięcie. 
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12.12.12.12. 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 

13.13.13.13. 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 

13.a13.a13.a13.a 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 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 zwołanie 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek 
handlowych. 

TAK 

14.14.14.14. 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 

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

TAK 

16.16.16.16. 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 

 
 

KOMENTARZ: KOMENTARZ: KOMENTARZ: KOMENTARZ: W chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest 
stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe 
zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i 
wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji spółki, Zarząd Spółki nie 
widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych. 

 
 

16.a16.a16.a16.a W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego z 
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, informacje wyjaśniającą zaistniałą 
sytuacje. 

TAK 

17.17.17.17. (skreślony) - 

    


