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1. Pismo Prezesa Zarządu 
 

Do 

Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz 

Pracowników i Współpracowników NETWISE S.A. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zarząd Spółki ma zaszczyt przekazać Państwu raport roczny Netwise S.A. za rok obrotowy zakończony 

31 grudnia 2014 roku. 

 

Przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim osobom odpowiedzialnym za sukces Netwise S.A. 

poczynając od pracowników, poprzez członków Rady Nadzorczej, kończąc na wszystkich pozostałych 

osobach które czynnie przykładały się do rozwoju Spółki. W głównej mierze jednak podziękowania 

należą się naszym Akcjonariuszom, którzy obdarzyli nas zaufaniem, zarówno w tym roku jak i w latach 

poprzednich. 

 

Rok 2014 był pierwszym pełnym rokiem po debiucie Netwise S.A. w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect. Nastąpiły zmiany, takie jak te w strukturze akcjonariatu Spółki, otwierające 

nowe możliwości, nowe kierunki współpracy, pozwalające jeszcze lepiej realizować potencjał naszej 

Spółki. Część aspektów pozostała jednak niezmienna, ponownie zostaliśmy najlepszym partnerem 

Microsoft Dynamics CRM w Polsce. 

 

W 2015 roku zamierzamy kontynuować ciężką pracę wkładaną w rozwój Spółki, aby w dalszym ciągu 

cieszyć się z Państwem kolejnymi sukcesami. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Dominik Majewski 

Prezes Zarządu Netwise S.A.  
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2. Oświadczenia Zarządu 
 
Zarząd Netwise S.A. („Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali 

międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

 

          Dominik Majewski 

          Prezes Zarządu 

 
 

 

 

Zarząd Netwise S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 

31 grudnia 2014 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli 

rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

          Dominik Majewski 

          Prezes Zarządu 

 

  



 

Raport Roczny 2014  S t r o n a  | 5 

3. Wybrane dane finansowe 
 

Netwise S.A. koncentruje się na wdrożeniach i konsultingu związanym z systemami do zarządzania 

relacjami z klientami (Customer Relationship Management; CRM) oraz dostarczaniu kompleksowego 

wsparcia w ramach IT Governance (zarządzania mapą drogową technologii i strategii IT  

w przedsiębiorstwach). Projekty wdrożeniowe prowadzone są z wykorzystaniem technologii 

Microsoft, a IT Governance dotyczy wszystkich technologii informatycznych wykorzystywanych w 

audytowanych i zarządzanych przez Netwise przedsiębiorstwach.  

Spółka oferuje usługi z zakresu: 

 Konsultingu i analizy w ramach CRM 

 Wdrożenia i hostingu CRM 

 Szkoleń dotyczących CRM oraz IT 

 IT Governance  

 Konsultingu i wdrożeń IT 

 

W 2014 roku Spółka zanotowała przychody ze sprzedaży wyższe niż te w 2013, w tym ponad 7,5 mln 

przychodów ze sprzedaży produktów, co stanowiło wzrost o niemal 80% w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Wzrost ponoszonych kosztów spowodował spadek zysku netto w stosunku do 2013 

roku.  

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Emitenta za rok 2014, wraz z danymi 

porównywalnymi za rok 2013. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości 

pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego, które jest integralną częścią niniejszego raportu. 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone po następującym kursie: 

 

 2014 2013 

Kurs euro na dzień bilansowy 4,2623 4,1472 

Średni kurs euro w okresie 4,1851 4,1976 

 
 

Poszczególne pozycje bilansowe wyrażone w EURO przeliczono według kursu średniego Narodowego 

Banku Polskiego na dany dzień bilansowy. 
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Wybrane dane finansowe z bilansu 

 
Bilans 

PLN EUR 

Wg stanu na 
dzień 

31-12-2014r. 

Wg stanu na 
dzień 

31-12-2013r. 

Wg stanu na 
dzień 

31-12-2014r. 

Wg stanu na 
dzień 

31-12-2013r. 

Kapitał własny 1 384 422,45 1 628 490,72 324 806,43 392 672,34 

Należności krótkoterminowe 1 607 593,27 1 332 228,94 377 165,68 321 235,76 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

145 341,15 328 511,49 34 099,23 79 212,84 

Zobowiązania długoterminowe 131 013,44 61 546,58 30 737,73 14 840,51 

Zobowiązania krótkoterminowe 746 614,65 292 295,37 175 167,08 70 480,17 

Aktywa obrotowe 1 783 845,02 1 703 517,63 418 517,00 410 763,32 

Aktywa/Pasywa razem 2 310 132,54 2 047 324,13 541 992,01 493 664,19 

 

Poszczególne pozycje rachunku zysku i strat wyrażone w EURO przeliczono po kursie 

reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego w każdym 

miesiącu danego roku. 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

Rachunek Zysków i Strat 

PLN EUR 

od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. 

 od 01.01.2013r. 
do 31.12.2013r. 

od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. 

od 01.01.2013r. 
do 31.12.2013r. 

Amortyzacja 116 684,28 105 278,10 27 880,88 25 080,55 

Przychody netto ze sprzedaży 10 105 227,07 9 617 638,02 2 414 572,43 2 291 223,08 

Zysk (strata) ze sprzedaży 358 305,92 826 987,45 85 614,66 197 014,35 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

346 408,80 818 358,68 82 771,93 194 958,71 

Zysk (strata) brutto 341 095,23 813 885,55 81 502,29 193 893,07 

Zysk (strata) netto 264 996,23 634 803,55 63 318,97 151 230,12 
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4. Sprawozdanie z działalności Zarządu 
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5. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu 

korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 
 

 

 
 

Zasada Zakres Komentarz 

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

TAK 

Spółka wypełnia ten punkt „Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na NewConnect” z 
wyłączeniem możliwości transmisji obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet i upublicznieniem transmisji na 
stronie internetowej Spółki. Na chwilę 
obecną Spółka nie posiada odpowiednich 
warunków technicznych, które pozwalałyby 
spełniać powyższe warunki. W najbliższym 
czasie Spółka nie planuje również 
wprowadzić takiej możliwości w życie z 
uwagi na zbyt duże koszty związane z 
organizacją rejestracji i transmisji walnych 
zgromadzeń. 

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

TAK 

 

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

 

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

 

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

TAK 
 

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

Z zastrzeżeniem, że informacje te są zawarte 
w Dokumencie Informacyjnym, który jest 
dostępny na stronie internetowej Spółki. 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, 

TAK 

Z zastrzeżeniem, że informacje te zawarte są 
w raportach bieżących powołujących 
poszczególne osoby wskazane w tym 
punkcie, bądź w Dokumencie Informacyjnym 
Spółki. 

3.5. 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 

 

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, 

TAK 

Z zastrzeżeniem, że informacje te są zawarte 
w Dokumencie Informacyjnym, który jest 
dostępny na stronie internetowej Spółki. 

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami do tych prognoz oraz korektami 

TAK 
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do tych prognoz (w przypadku gdy emitent 
publikuje prognozy), 

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

TAK 
 

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

TAK 
 

3.11. (skreślony)   

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

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

Informacja o zwołanych WZA wynika z 
publikowanych przez Spółkę, w tym przez 
systemy ESPI, EBI, raportów bieżących oraz 
informacji zawartych na stronie 
internetowej Spółki. Przedstawiciele Spółki 
udzielają wszelkich informacji. W chwili 
obecnej nie ma natomiast ustalonego 
kalendarza konferencji prasowych czy 
spotkań z analitykami, inwestorami. 

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

TAK 

 

3.15. (skreślony)   

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

TAK 

 

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

TAK 

 

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

TAK 

 

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

TAK 

 

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

 

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

TAK 

 

3.22. (skreślony)   

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

TAK 
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niezwłocznie. 

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

NIE 

Spółka prowadzi stronę internetową, która 
zawiera zakładkę Relacje Inwestorskie. W 
opinii Spółki przekazywane i udostępniane w 
ten sposób informacje zapewniają 
inwestorom i akcjonariuszom możliwości 
dokonania bieżącej oceny Spółki. 

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

TAK 

 

9 
 

9.1. 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  
informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej,  

TAK 

 

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

NIE 

Spółkę obowiązuje poufność zapisów 
umowy z Autoryzowanym Doradcą. 

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

TAK 

 

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

NIE 

Mając na uwadze stopień zainteresowania 
inwestorów i mediów Zarząd Spółki podjął 
decyzję o nie stosowaniu tej praktyki. Na 
pytania ze strony inwestorów oraz mediów 
Spółka udziela natychmiastowych 
odpowiedzi. 

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

TAK 

 

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

13.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 zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 
§ 3 Kodeksu spółek handlowych. 

TAK 

 

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

TAK 

 

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

TAK 

 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej:  

 informacje na temat wystąpienia 
tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej 
oraz wyników finansowych emitenta,  

 zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem,  

 informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie objętym 
raportem,  

  kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 
emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności 
daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji raportu 

NIE 

Spółka publikuje raporty kwartalne, które 
zawierają informacje pozwalająco na bieżąco 
ocenić sytuacje finansową Spółki. Wszystkie 
informacje mogące mieć wpływ na 
działalność i sytuację ekonomiczną Spółki, 
przekazywane są niezwłocznie w formie 
raportów bieżących. 
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analitycznego.  

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

TAK 

 

17. (skreślony)   

 

 

 


