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WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

GRUPY KAPITAŁOWEJ  YELLOW HAT  S.A. 

ZA ROK 2014 
 

1. Dane Spółki: YELLOW HAT  S.A.  

        ul. Łowicka 19 lok. 6 

         02-574 Warszawa.  

 

2. Spółka YELLOW HAT S.A., będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej  

YELLOW HAT S.A., została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, 

postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, 

dnia 26 października 2010 r. pod numerem 0000365157.  
 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej są  usługi 

marketingowe dostarczane na telefony komórkowe i smartfony (aplikacje na 

smartfony, tablety i telefony komórkowe, reklama mobilna, mobile2screen - 

zintegrowane kampanie outdoorowo-mobilne, m-kupony - wsparcie sprzedaży z 

wykorzystaniem telefonów komórkowych) 
 

3. W skład grupy kapitałowej, objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

wchodzą następujące jednostki gospodarcze : 
 

Nazwa spółki                                                                                                                                   % 

1. Yellow Hat S.A. 

02-574 Warszawa, ul. Łowicka 19/6                                                                     j. dominująca 

 

2. Smart Publishing Sp. z  o.o.                                                                                       57,23%  / j. zależna/ 
02-574 Warszawa ul. Łowicka 19/6  

 

Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów jest taki sam jak udział w kapitale. 

Spółki nie posiadają udziałów /akcji/ w innych jednostkach. 

 

Spółka SMART PUBLISHING Sp. z o.o. - Spółka została wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy, dnia 24 czerwca 2013 roku pod numerem 0000467132. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie 

wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD – 58.14 Z)  
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4. Spółka Yellow Hat S.A. jako jednostka dominująca prezentuje skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., które 

obejmuje sprawozdanie Yellow Hat S.A. oraz prezentowanej powyżej jednostki 

zależnej. 
 

5. Sprawozdania finansowe jednostek  objętych skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym nie zawierają danych łącznych. W skład jednostek powiązanych nie 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie 

sprawozdanie finansowe. 
 

6. W roku obrotowym za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

nie nastąpiło połączenie Spółek. 
 

7. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 
 

8. Porównywalność danych została zapewniona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 25 września 2009 roku, w sprawie szczegółowych zasad 

sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. 
 

9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki wchodzące w skład Grupy 

w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 

10. Znaczące zasady rachunkowości i stosowane metody wyceny przy sporządzaniu 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiają się następująco : 
 

10.1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z 

dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z 

późniejszymi zmianami) przy założeniu kontynuacji działalności Jednostki.  
 

Sprawozdanie finansowe sporządzono także w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, 

metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 

finansowych.( DZ.U. nr 149 poz.1674). 

 

10.2. Na dzień bilansowy wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono według 

następujących zasad rachunkowości: 

 

a) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według 

cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy 

umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Majątek 

jest amortyzowany dla celów bilansowych według stawek odzwierciedlających 
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okres ekonomicznej użyteczności, a dla celów podatkowych według stawek 

określonych w Zał. nr 1 do  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Niskowartościowe składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej 3,5 tysiąca 

złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do 

użytkowania. 

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dla wartości niematerialnych  

i prawnych kształtuje się następująco: 

• patenty, licencje, znaki firmowe  5 lat 

• oprogramowanie komputerowe  2 lata 

• inne wartości niematerialne  prawne 5 lat 

• wartość firmy    5 lat *) 

*) w uzasadnionych przypadkach Grupa wydłuża okres amortyzacji wartości firmy do 20 lat. 

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie 

odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez 

krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, 

który kształtuje się następująco: 

• urządzenia techniczne i maszyny     3 lata 

• środki transportu       5 lat 

• inne środki trwałe       5 lat 

b) Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

w przypadku ich wykonywania systemem gospodarczym. 

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich 

budowy i oddania do użytkowania. 

c) Długoterminowe aktywa finansowe – według ceny nabycia pomniejszonej o odpis  

z tytułu trwałej utraty wartości. Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy 

istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź 

grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną 

możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu 

aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między 

wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. 

d) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wycenia się według wartości 

nominalnej  

Rezerwę na podatek dochodowy odroczony wylicza się w oparciu o przejściowe 

różnice spowodowane odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty 

lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych, które  

w przyszłości spowodują zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Nadwyżka dodatnich przejściowych różnic nad ujemnymi , po przemnożeniu przez 

obowiązującą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych zaliczana jest do 

obowiązujących obciążeń wyniku finansowego netto jako rezerwa na podatek 

dochodowy odroczony. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych  
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i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej 

wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do 

opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. 

e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

pomniejszone o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości ,  z tego: 

 materiały –  ewidencjonowane są w przypadku zakupów krajowych - według 

cen zakupu, a w przypadku zakupów z importu  - według ceny nabycia. 

  towary  – wyceniane są według ceny nabycia. 

f) Należności  wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych   

o odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na 

dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty. 

g) Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone  

w walutach obcych środki pieniężne przeliczane są na dzień bilansowy według 

średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty. 

h) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dotyczą kosztów 

przyszłych okresów sprawozdawczych. Wykazuje się je w wartości nominalnej. 

i) Kapitał (fundusz) własny wykazuje się według stanu na dzień bilansowy,  

w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki. 

j) Rezerwy na zobowiązania tworzy się na przypadające na dany okres, ale jeszcze nie 

poniesione koszty, znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych 

zdarzeń w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości. 

k) Zobowiązania długoterminowe wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. 

l) Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie 

wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na 

dzień bilansowy po kursie średnim NBP z tego dnia, dla danej waluty. Z uwagi na 

przyjętą zasadę rozpoznawania kosztów, opisaną w punkcie 5.3 wprowadzenia, 

prezentowane w bilansie zobowiązania, zawierają oszacowaną wartość 

zobowiązań, które na dzień bilansowy jeszcze nie zapadły.  

m) Fundusze specjalne wykazuje się w wartości nominalnej, wynikającej z ksiąg,  

po przeprowadzeniu na dzień bilansowy, weryfikacji ich zapisów. 

n) Inne rozliczenia międzyokresowe wykazuje się w zweryfikowanej , nominalnej 

wartości stanu na dzień bilansowy już otrzymanych aktywów, które jednak staną 

się przychodem dopiero w przyszłych okresach. 

o) Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy spełnia warunki określone w 

art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Wszystkie 

pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Opłaty 

leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda 

zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio  

w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Środki trwałe użytkowane na mocy 
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umów leasingu finansowego są amortyzowane przez szacowany okres użytkowania 

środka trwałego. 

 

10.3. Wynik finansowy Grupy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte  

i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie 

z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze 

sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w 

okresach, których dotyczą. Spółki wchodzące w skład Grupy prowadzą ewidencję 

kosztów w układzie rodzajowym. 

 

Na wynik finansowy Grupy wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne 

oraz przychody finansowe i koszty finansowe. 

 

Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych oraz rozliczenie podatku odroczonego za dany rok. 

 

10.4. Grupa sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. 

         Podpis Zarządu 

 

 
 
 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 



Grupa Kapitałowa YELLOW HAT S.A.

ul. Łowicka 19/6

02 - 574 Warszawa

Skonsolidowany Bilans - Aktywa
Na dzień 31.12.2014 

roku 

Na dzień 31.12.2013 

roku 

A. AKTYWA TRWAŁE 611 627,10 793 583,13
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
    2. Wartość firmy 0,00 0,00
    3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 611 627,10 778 434,51
    1. Wartość firmy - jednostki zależne 611 627,10 778 434,51
    2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00
    3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00
 III. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 15 148,62
     1. Środki trwałe 0,00 15 148,62
         a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
         b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
         c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4 207,27
         d) środki transportu 0,00 0,00
         e) inne środki trwałe 0,00 10 941,35
     2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
     3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00
     1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
     2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
     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 zależnych i współzal. nsh niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub 

proporcjonalnej 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 jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw 

własności 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
        c) 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
            - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
     4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
     1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
     2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. AKTYWA OBROTOWE 397 457,98 449 099,80
  I. Zapasy 0,00 0,00
    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 0,00



  II. Należności krótkoterminowe 208 992,35 165 698,42
    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 208 992,35 165 698,42
        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 200 913,78 158 158,12
            - do 12 miesięcy 200 913,78 158 158,12
            - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
        b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń 22,00 671,00
        c) inne 8 056,57 6 869,30
        d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 138 638,54 182 725,99
    1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 138 638,54 182 725,99
        a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi 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 jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach 

współzależnych 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
        c) w pozostałych jednostkach 0,00 67 890,00
            - udziały lub akcje 0,00 0,00
            - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
            - udzielone pożyczki 0,00 67 890,00
            - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
        d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 138 638,54 114 835,99
            - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 138 638,54 114 835,99
            - inne środki pieniężne 0,00 0,00
            - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
    2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49 827,09 100 675,39

Aktywa razem: 1 009 085,08 1 242 682,93

Warszawa, 10 czerwca 2015r.

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych



Grupa Kapitałowa YELLOW HAT S.A.

ul. Łowicka 19/6

02 - 574 Warszawa

Skonsolidowany Bilans - Pasywa Na dzień 31.12.2014 roku Na dzień 31.12.2013 roku 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -802 371,94 221 157,59

  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4 100 000,00 4 100 000,00

  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00

  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00

  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00

  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00

  VII. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0,00 0,00

       1. dodatnie różnice kursowe 0,00 0,00

       2. ujemne różnice kursowe 0,00 0,00

  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 991 667,87 -290 252,37

  VIII. Zysk (strata) netto -910 704,07 -3 588 590,04

  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 997 978,42 285 087,39

C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00

  I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00

  II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00

  III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 813 478,60 736 437,95

  I. Rezerwy na zobowiązania 38 399,00 54 581,00

    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 38 399,00 54 581,00

            - długoterminowe 0,00 0,00

            - krótkoterminowe 38 399,00 54 581,00

  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

    1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

    2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

  III. Zobowiązania krótkoterminowe 750 975,14 580 687,60

    1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 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. Wobec pozostałych jednostek 750 975,14 580 687,60

        a) kredyty i pożyczki 14,00 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: 302 893,94 284 568,14

            - do 12 miesięcy 302 893,94 284 568,14

            - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

        e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00

        f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

        g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 281 304,40 133 720,70

        h) z tytułu wynagrodzeń 157 836,50 159 528,99

        i) inne 8 926,30 2 869,77

    3. Fundusze specjalne 0,00 0,00

  IV. Rozliczenia międzyokresowe 24 104,46 101 169,35

    1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24 104,46 101 169,35

            - długoterminowe 0,00 0,00
            - krótkoterminowe 24 104,46 101 169,35

Pasywa razem   : 1 009 085,08 1 242 682,93

Warszawa, 10 czerwca 2015r.

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych



Grupa Kapitałowa YELLOW HAT S.A.

ul. Łowicka 19/6

02 - 574 Warszawa

Skonsolidowany rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
Za okres od 01.01. do 

31.12.2014 roku 

Za okres od 01.01. do 

31.12.2013 roku 
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym: 963 329,46 1 600 444,51

     - od jednostek powiązanych 0,00 0,00

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 963 329,46 1 600 444,51

  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym: 897 545,06 1 109 902,11

     - jednostkom powiązanym 0,00 0,00

  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 897 545,06 1 109 902,11

  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B) 65 784,40 490 542,40

D. KOSZTY SPRZEDAŻY 610 423,03 613 271,78

E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 659 459,41 648 744,94

F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E) -1 204 098,04 -771 474,32

G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 37 548,39 215,17

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

  II. Dotacje 0,00 0,00

  III. Inne przychody operacyjne 37 548,39 215,17

H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 72 373,23 2 987 879,26

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 99,08 32 335,15

  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

  III. Inne koszty operacyjne 72 274,15 2 955 544,11

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H) -1 238 922,88 -3 759 138,41

J. PRZYCHODY FINANSOWE 8 862,39 4 741,29

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

     - od jednostek powiązanych 0,00 0,00

  II. Odsetki, w tym: 3 913,03 3 497,43

     - od jednostek powiązanych 0,00 0,00

  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

  V. Inne 4 949,36 1 243,86

K. KOSZTY FINANSOWE 13 770,60 3 515,06

  I. Odsetki, w tym: 10 881,95 3 515,06

     - 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 2 888,65 0,00

L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00

M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L) -1 243 831,09 -3 757 912,18

N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.) 0,00 0,00

  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00

  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 166 807,41 55 602,47

  I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 166 807,41 55 602,47

  II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00

  III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00

P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00

  I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00

  II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00

  III. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00

R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P) -1 410 638,50 -3 813 514,65

S. PODATEK DOCHODOWY 0,00 0,00

  I. część bieżąca 0,00 0,00

  II. część odroczona 0,00 0,00

T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) 0,00 0,00

U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ 

PRAW WŁASNOŚCI
0,00 0,00

W. (ZYSKI) STRATY MNIEJSZOŚCI 499 934,43 224 924,61

Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W) -910 704,07 -3 588 590,04

Warszawa, 10 czerwca 2015r.

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych



Grupa Kapitałowa YELLOW HAT S.A.

ul. Łowicka 19/6

02 - 574 Warszawa

Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych - wersja pośrednia
Za okres od 01.01. do 

31.12.2014 roku 

Za okres od 01.01. do 

31.12.2013 roku 

       I. Zysk (strata netto) -910 704,07 -3 588 590,04

           1. Korekty konsolidacyjne (strata) mniejszości 499 934,43 224 924,61

           2. Zysk (strata netto) skonsolidowana -1 410 638,50 -3 813 514,65

      II. Korekty razem 868 746,79 3 607 672,24

           1. Amortyzacja 173 987,12 280 853,96

           2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

           3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 -3 000,00

           4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 2 723 269,58

           5. Zmiana stanu rezerw -16 182,00 37 821,00

           6. Zmiana stanu zapasów

           7. Zmiana stanu należności -43 293,93 -4 491,75

           8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 170 287,54 346 644,10

           9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -26 216,59 775 524,94

         10. Korekty konsolidacyjne 610 164,65 285 087,39

         11. Inne korekty - wartość firmy Smart Publishing -834 036,98

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -41 957,28 19 082,20

      I. Wpływy 67 890,00 0,00

           1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

           2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

           3. Z aktywów finansowych, w tym: 67 890,00 0,00

               a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

               b) w pozostałych jednostkach 67 890,00 0,00

                    - zbycie aktywów finansowych

                    - dywidendy i udziały w zyskach

                    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 67 890,00

                    - odsetki

                    - inne wpływy z aktywów finansowych

           4. Inne wpływy inwestycyjne

      II. Wydatki 2 130,17 0,00

           1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 130,17

           2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

           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

           4. Inne wydatki inwestycyjne

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 65 759,83 0,00

      I. Wpływy 0,00 0,00

           1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr.kapitał. oraz dopłat do kapitału 0,00

           2. Wpływy z udziałów objętych przez kapitał mniejszości

           3. Kredyty i pożyczki

           4. Emisja dłużnych papierów wartościowych

           5. Inne wpływy finansowe

      II. Wydatki 0,00 0,00

           1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

           2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

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

           4. Spłaty kredytów i pożyczek

           5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

           6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

           7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

           8. Odsetki

           9. Inne wydatki finansowe

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 0,00

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) 23 802,55 19 082,20

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM
                    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 114 835,99 95 753,79

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 138 638,54 114 835,99
                    - o ograniczonej możliwości dysponowania

Warszawa, 10 czerwca 2015r.

Kierownik jednostki / Zarząd

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych



Grupa Kapitałowa YELLOW HAT S.A.

ul. Łowicka 19/6

02 - 574 Warszawa

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 221 157,59 3 809 747,63 
                  - korekty błędów podstawowych -   -   

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 221 157,59 3 809 747,63 

   1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4 100 000,00 4 100 000,00 

       1.1. Zmiany kapitału podstawowego -   -   

              a) zwiększenie (z tytułu) -   -   

                  - emisji akcji /wydania udziałów -   -   

              b) zmniejszenie (z tytułu) -   -   

                  - umorzenia akcji -   -   

       1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4 100 000,00 4 100 000,00 

   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

       2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy -   -   

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

   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

       3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych -   -   

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

   4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu -   -   

       4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -   -   

       4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu -   -   

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

       5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -   -   

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

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

       6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -   -   

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

   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (290 252,37) (111 067,87)

       7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -   -   

                  - korekty błędów podstawowych -   -   

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

              a) zwiększenie (z tytułu) -   -   

                  - połączenie spółek -   -   

              b) zmniejszenie (z tytułu) -   -   

                  - pokrycia straty z lat ubiegłych -   -   

       7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -   -   

       7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (290 252,37) (111 067,87)

                  - korekty błędów podstawowych -   -   

       7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (290 252,37) (111 067,87)

              a) zwiększenie (z tytułu) (3 701 415,50) (179 184,50)

                  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (3 588 590,04) (179 184,50)

                  - korekty konsolidacyjne - korekta straty kapitałów mniejszości (112 825,46) -   

              b) zmniejszenie (z tytułu) -   -   

                  - podziału zysku z lat ubiegłych -   -   

   7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (3 991 667,87) (290 252,37)

   7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (3 991 667,87) (290 252,37)

   8. Wynik netto (910 704,07) (3 588 590,04)

              a) zysk netto -   -   

              b) strata netto (910 704,07) (3 588 590,04)

              c) odpisy z zysku -   -   

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) (802 371,94) 221 157,59 

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

Warszawa, 10 czerwca 2015r.

Kierownik jednostki / Zarząd

Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Za okres od 01.01 do 

31.12.2014 roku

Za okres od 01.01 do 

31.12.2013 roku

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

YELLOW HAT S.A. 

ZA ROK 2014 

 
 
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych  
 

W roku obrotowym poniesione przez Grupę nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

wyniosły 2 130,17 zł.. 

Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego planowane nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe na rok następny nie są możliwe do oszacowania. 

Grupa nie poniosła także nakładów na ochronę środowiska , nie planuje ich ponieść 

również w roku następnym. 
 

a. Wartości niematerialne i prawne  
 

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.     

Lp. Tytuł 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 
Oprogramowanie i 

licencje 
komputerowe 

Pozostałe Razem 

Wartość brutto 

1 BO 01.01.2014 0,00 0,00 0,00 6 502,44 6 502,44 

2 Zwiększenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zakup         0,00 

- aport, niedpłatne otrzymanie         0,00 

- aktualizacja wartości         0,00 

- inne         0,00 

3 Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- sprzedaż         0,00 

- likwidacja         0,00 

- inne         0,00 

4 BZ 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 6 502,44 6 502,44 

Umorzenie 

5 BO 01.01.2014   0,00 0,00 6 502,44 6 502,44 

6 Zwiększenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- amortyzacja za okres         0,00 

- inne         0,00 

7 Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- sprzedaż         0,00 

- likwidacja         0,00 

- inne         0,00 

8 BZ 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 6 502,44 6 502,44 

              

Netto 

9 BO 01.01.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 BZ 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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b. Środki trwałe 
 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01. DO 31.12.2014 ROKU 

Lp. Tytuł 
Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 
Środki transportu 

Inne środki 
trwałe 

Razem 

Wartość brutto 

1. Wartość brutto - stan na dzień 01.01.2014 19 131,16 0,00 22 494,98 41 626,14 

2. Zwiększenia wartości brutto (tytuły) : 2 130,17 0,00 0,00 2 130,17 

2.1  - zakup 2 130,17     2 130,17 

2.2  - aport, nieodpłatne otrzymanie       0,00 

2.3  - aktualizacja wartości       0,00 

2.4  - inne - leasing       0,00 

3. Zmniejszenia wartości brutto (tytuły) : 14 246,76 0,00 19 893,36 34 140,12 

3.1  - sprzedaż 14 246,76   19 893,36 34 140,12 

3.2  - likwidacja       0,00 

3.3  - aktualizacja wartości       0,00 

3.4  - inne / nieodpłatne przekazanie /       0,00 

4. Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne       0,00 

5. Wartość brutto - stan na dzień 31.12.2014 7 014,57 0,00 2 601,62 9 616,19 

6. Umorzenie - stan na dzień 01.01.2014 14 923,89 0,00 11 553,63 26 477,52 

7. Zwiększenia umorzenia (tytuły) : 3 532,60 0,00 3 647,11 7 179,71 

7.1  - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 3 532,60   3 647,11 7 179,71 

7.2  - aktualizacja wartości       0,00 

7.3  - inne       0,00 

8. Zmniejszenia umorzenia (tytuły) : 11 441,92 0,00 12 599,12 24 041,04 

8.1  - sprzedaż 11 441,92   12 599,12 24 041,04 

8.2  - likwidacja       0,00 

8.3  - aktualizacja wartości       0,00 

8.4  - inne / nieodpłatne przekazanie /       0,00 

9. Umorzenie - przemieszcz. wewnętrzne       0,00 

10. Umorzenie - stan na dzień 31.12.2014 7 014,57 0,00 2 601,62 9 616,19 

  

11. Wartość netto - stan na dzień 01.01.2014 4 207,27 0,00 10 941,35 15 148,62 

12. Wartość netto - stan na dzień 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

W okresie sprawozdawczym Grupa nie poniosła kosztów na wytworzenie środków w budowie. 
 

Grupa nie posiada zobowiązań wobec budżetu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 

W roku obrotowym nie dokonano pozaplanowych odpisów amortyzacyjnych. 
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c. Inwestycje długoterminowe 
 

W Grupie nie występują inwestycje długoterminowe. 

 
2. Grunty użytkowane wieczyście 

 

Grupa nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 
 

3. Nieamortyzowane i nieumarzane przez Grupę środki trwałe , używane na podstawie 
umów leasingu, dzierżawy i podobnych 

 

Spółki Grupy są stronami umowy najmu lokalu biurowego przy ul. Łowickiej 19 lok. 6  

w Warszawie, zawartej z krajową osobą fizyczną, który stanowi ich siedzibę. Wartość 

lokalu nie została Spółkom ujawniona przez wynajmującego.  

 

4. Kapitał własny 
 

Kapitał podstawowy Grupy Yellow Hat S.A. wynosi 4 100 000,- zł. i dzieli się na 41 000 000 

szt. akcji o nominalnej wartości 0,10 zł każda.  
 

5. Rezerwy na zobowiązania 
 

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU 

Lp 
Wyszczególnienie 

(podać cel utworzenia rezerwy) 

Wartość 
bilansowa 
 na dzień 

01.01.2014 

Zwiększenia w 
okresie od 01.01 

do 31.12.2014 

Zmniejszenia w okresie od 01.01 
do 31.12.2014 

Wartość 
bilansowa 
 na dzień 

31.12.2014 wykorzystanie 
Rozwiązanie  

/korekty 

1. Odroczony podatek dochodowy  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00   

2. Rezerwa na świadczenia pracownicze 34 581,00 29 399,00 34 581,00 0,00   29 399,00 

3. Pozostałe rezerwy 20 000,00 9 000,00 9 000,00 11 000,00 9 000,00 

          

Rezerwy na zobowiązania ogółem   54 581,00 38 399,00 43 581,00 11 000,00 38 399,00 

 
 

6. Odpisy aktualizujące wartość należności 
 

W 2014 roku jednostki wchodzące w skład Grupy nie dokonały odpisów aktualizujących 

wartość należności. 

 

7. Odpisy aktualizujące wartość zapasów 
 

W 2014 roku jednostki wchodzące w skład Grupy nie dokonały odpisów aktualizujących 

wartość zapasów. 
 

8. Zobowiązania długoterminowe  
 

Jednostki wchodzące w skład Grupy nie posiadają zobowiązań długoterminowych. 
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9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  

Krótkoterminowe międzyokresowe rozliczenia czynne wynoszą 49 827,09 zł. i obejmują : 

 

� VAT naliczony w kwocie 34 869,87 zł. do rozliczenia w następnych okresach 

sprawozdawczych,  

� częściową spłatę zajęcia komorniczego, w kwocie 14 957,22 zł. 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe wynoszą 24 104,46 zł. i w całości dotyczą przyszłych 

zobowiązań publiczno-prawnych z tytułu niewypłaconych, w spółce zależnej, wynagrodzeń 

za 2014r.. 
 

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki  
 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku 

jednostek wchodzących w skład Grupy . 
 

11. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe  
 

Zarząd jednostki dominującej w 2013 roku podpisał Umowę Inwestycyjną w celu ustanowienia 

podstaw dla stworzenia i rozwoju wydawnictwa cyfrowego, specjalizującego się w czasopismach 

przeznaczonych na tablety i smartfony oraz budowy jego portfolio w ramach Smart Publishing sp. 

z o.o., której wspólnikami zostali Yellow Hat S.A. oraz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych Venture Capital SATUS. Celem zabezpieczenia roszczeń Inwestora mogących 

powstać w wyniku nieprawidłowego zrealizowania postanowień Umowy Inwestycyjnej, Yellow 

Hat S.A. wystawiła weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslową nie 

wyższą niż 1.500.000 zł. Umowa Inwestycyjna została zawarta na czas określony do dnia 31 

grudnia 2021 roku. 

 

12. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów   
 

Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów są ujęte w rachunku 

zysków i strat w tym: 
 

 2014 2013 

a) obrót krajowy 963 329,46 1 600 444,51 

b) obrót eksportowy 0,00 0,00 

c) obrót wewnątrzwspólnotowy 0,00 0,00 

 

 

13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od wyniku finansowego brutto   
 

Lp. Nazwa 2014 2013 

1 Przychody i zyski w ewidencji 1 147 991,34 1 819 670,58 

2 Przychody wyłączone z opodatkowania - 34 581,00 - 3 000,00 

3 Przychody podatkowe nie ujęte w księgach 7 890,00 0,00 

4 Razem przychody podatkowe ( 1-2+3 ) 1 121 300,34 1 816 670,58 
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5 Koszty i straty w ewidencji  3 585 742,60 5 975 556,15 

6 Koszty i straty księgowe trwale nie stanowiące kosztów uzyskania  - 1 238 647,57 - 3 291 840,73 

7 Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 269 084,88 - 294 200,36 

8 Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, nie będące kosztami 155 901,39 858 110,51 

9 Razem koszty podatkowe  2 233 911,54 3 247 625,57 

10 Dochód / strata ( 4-9 ) Dochód skonsolidowany 0,00 0,00 

 Dochód / strata ( 4-9 ) Strata skonsolidowana - 1 112 611,20 - 1 430 954,99 

11 Dochody wolne od opodatkowania 0,00 0,00 

12 Odliczenia od dochodu 0,00 0,00 

  - straty z lat ubiegłych 0,00 0,00 

  - darowizny 0,00 0,00 

13 Podstawa opodatkowania 0,00 0,00 

14 Podatek dochodowy wg stawki 19 % 0,00 0,00 

15 Odliczenia od podatku 0,00 0,00 

16 Razem podatek należny za rok  0,00 0,00 

 

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił. 

 

14. Koszty rodzajowe 
 

KOSZTY RODZAJOWE ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2014 2013 

Amortyzacja 7 179,71 52 026,91

Zużycie materiałów i energii 21 988,20 15 690,14

Usługi obce 744 523,71 1 460 644,50

Podatki i opłaty 7 518,74 5 097,52

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 1 244 149,72 809 541,98

Pozostałe koszty  210 283,30 153 126,31

Zmiana stanu produktów  69 997,45 - 124 208,53

RAZEM                                                                                                                        2 305 640,83 2 371 918,83

      

W 2014 roku Grupa nie wytworzyła produktów na własne potrzeby. 
 

15. Działalność zaniechana 
 

W roku sprawozdawczym nie zaniechano żadnej działalności sprawozdawczej. 
 

16. Wycena pozycji w walutach obcych 
 

Do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych 

przyjęto średni kurs NBP z dnia 31.12.2014r. Tabela Nr 252/A/NBP/2014. 
 

17. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 
 

Wyszczególnienie 2014 2013 

Pracownicy ogółem, w tym:: 5 6 

Kobiety 1 1 

Mężczyźni 4 5 

Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 0 0 
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18. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających i nadzorczych  
 

Wyszczególnienie 2014r 2013r 

Organy zarządzające 288 320,00 136 622,00 

Organy nadzorcze 0,00 0,00 

 

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek gotówkowych osobom wchodzącym  

w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek objętych skonsolidowanym 

sprawozdaniem. 
 

19. Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki  
 

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy za 2014 rok wyniesie 2 500,- zł.  
 

20. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego 

 

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku 

obrotowego nie wystąpiły. 
 

21.  Zmiany polityki rachunkowości i porównywalność danych  
 

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonała zmian polityki (zasad) rachunkowości  

Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze 

sprawozdaniem za rok obrotowy została zapewniona. 
 

22. Połączenia Spółek 
 

W roku obrotowym, za które zostało sporządzone sprawozdanie finansowe nie nastąpiło 

połączenie Spółek. 
 

23. Zdarzenia po dacie bilansu 
 

a) W dniu 2 marca 2015 r. Yellow Hat S.A. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży udziałów 

spółki zależnej od Spółki, tj. Smart Publishing sp. z o.o. („SP”). Ww. umowa przedwstępna 

określała, że sprzedaż udziałów kupującemu będzie możliwa po uzyskaniu wszelkich 

stosownych zgód korporacyjnych, w szczególności zgody drugiego udziałowca SP tj. Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS z siedzibą w 

Bielsku-Białej oraz uchyleniu wszelkich obciążeń. Sprzedaży podlegać miały wszystkie 

posiadane przez Spółkę udziały, a z tytułu ich nabycia kupujący zapłacić miał Spółce cenę w 

kwocie 2 195 600złotych. W wykonaniu tej umowy, Spółka zbyła, w dniu 1 kwietnia 2015 roku, 

9.100 udziałów w SP, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, za cenę uzgodnioną w Umowie 

Przedwstępnej. 

b) W dniu 1 kwietnia 2015 r. Spółka zawarła umowę kupna akcji spółki Molmedica S.A., na mocy 

której nabyła 778.582 sztuk akcji spółki Molmedica S.A, o wartości nominalnej 0,34 zł każda 

akcja, za cenę łączną równą 2.195.600 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 
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sześćset złotych), co dało cenę jednostkową równą 2,82 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt 

dwa grosze) za jedną akcję. Akcje te zostały następnie, w dniu 12 maja 2015 r., sprzedane przez 

Spółkę za łączną cenę równą 695.600 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

sześćset złotych), co dało cenę jednostkową równą 0,89 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć 

groszy) za jedną akcję. Rozliczenie ceny sprzedaży ww. akcji nastąpi nie później niż do 30 

kwietnia 2016 r., a jako dobrowolne zabezpieczenie tego rozliczenia na rzecz Spółki 

ustanowione zostanie przez kupującego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 

777 par. 1 ust. 4) i 5) Kodeksu postępowania cywilnego 

 

24. Kontynuacja działalności 
 

W dniu 3 czerwca 2015 r. Zarząd jednostki dominującej podjął decyzję o przyjęciu planu zmiany 

przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta, z dotychczasowej skoncentrowanej 

głównie na świadczeniu usług w modelu mobilnych usług zintegrowanych, na działalność 

polegającą na tworzeniu i zarządzaniu grupą spółek operacyjnych – tj. działalność holdingową. 

 

Zamiarem Zarządu Emitenta i zarazem głównym celem realizowanym w ramach nowego 

przedmiotu działalności Emitenta będzie budowa grupy kapitałowej, w skład której wejdą 

podmioty działające w obszarze usług wsparcia dla szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, z 

wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanych technologii z zakresu informatyki medycznej i 

bioinformatyki, a także oferujące innowacyjne usługi telemedyczne dla lekarzy i pacjentów. W 

rezultacie realizacji tych zamierzeń, Zarząd Emitenta planuje, że stworzy grupę kapitałową, 

która jako pierwsza w kraju będzie miała możliwość świadczenia zintegrowanych usług 

medycznych w oparciu o najnowocześniejsze dostępne technologie pomiaru, przetwarzania, 

analizy i wykorzystania informacji o stanie zdrowia. Zarząd Emitenta upatruje szans na budowę 

wyżej opisanej grupy kapitałowej głównie poprzez akwizycje podmiotów funkcjonujących w 

takich branżach jak telemedycyna, informatyka medyczna, czy też bioinformatyka, jak również 

(w mniejszym stopniu) poprzez utworzenie takich podmiotów od podstaw. Zasadność 

inwestycji, w rozwój wysoce zaawansowanych, innowacyjnych technologii wspierających usługi 

medyczne, potwierdzają widoczne na innych rynkach trendy w rozwoju szeroko rozumianych 

usług medycznych. Emitent zamierza realizować nakreślone powyżej plany głównie ze środków 

pochodzących z emisji akcji, zarówno w ramach oferty prywatnej, jak również oferty 

publicznej, w tym także z zachowaniem prawa poboru. 

 

Zarządowi nie są znane inne, niż wymienione wyżej informacje, mogące w istotny sposób 

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy Grupy. 
 

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. 

 

                                                                                                       PODPIS ZARZĄDU 

 

 

 

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 


