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I. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu kwartalnego 
  

W związku z brakiem formalnego wymogu opiniowania kwartalnego raportu 

okresowego przez biegłego rewidenta, niniejszy raport, obejmujący IV kwartał 2015 

roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych.  

Raport kwartalny obejmuje dane za okres od 1. października 2015 do 31. grudnia 2015 

wraz z okresem porównawczym w roku 2014.  

Sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zaprezentowane w niniejszym raporcie 

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

Spółki oraz jej wynik finansowy.  

 
 

II. Informacje Ogólne 
 

A. Dane podstawowe Spółki 
 

Nazwa: 01CYBERATON Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: 01CYBERATON S.A. 
Siedziba: Warszawa 

Adres: 
ul. Słomińskiego 15 lok. 504 
Warszawa 00-195 

   
Przynależność do indeksów: NCIndex, NCIndex30 
Kod ISIN: PLVCAOC00015 
Symbol Spółki: 01CYBATON 
Ticker GPW: 01C 
  
Telefon: +48 22 415 41 46 
Faks: +48 22 758 34 74 
Adres poczty elektronicznej: biuro@01c.eu  
Adres strony internetowej: www.01cyberaton.eu  
  
Forma prawna: Spółka Akcyjna 
NIP: 525-24-12-727 
REGON: 141220241 
KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000293918 

Kapitał zakładowy: 47 866 608zł 
 

 

 
B. Zarząd Spółki: 

 
Grzegorz Kaczorowski - Prezes Zarządu 

Marcin Stanisław Orzechowski – Członek Zarządu  

Zbigniew Staszewski – Członek Zarządu 

  

C. Prokurent Spółki: 
 

Michał Janowski- Prokurent 
 

D. Rada Nadzorcza Spółki: 
 

Andrzej Olaf Foremny- Przewodniczący  Rady Nadzorczej 

Marek Jacek Dmochowski- Członek Rady Nadzorczej 

Edward Wincenty Gocał- Członek Rady Nadzorczej 

Renata Irena Śliwińska- Członek Rady Nadzorczej 

Agnieszka Irena Gocał- Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Franasik- Członek Rady Nadzorczej 

Stanisław Franciszek Klimczak- Członek Rady Nadzorczej 

Beata Telenga-Pośpiech- Członek Rady Nadzorczej 

Marzena Aleksandrowicz- Członek Rady Nadzorczej 

 
III. Reasumpcja zrealizowanych priorytetów i celów w IV kwartale 2015 r. 

1. Spółka stała się producentem energii elektrycznej. 

2. Spółka pozyskała dodatkowy kapitał na 12.000.000,- zł, który posłużył miedzy 

innymi do akwizycji przedsiębiorstw z branży. 

3. Spółka zrealizowała kontrakt na wykonanie 34 instalacji fotowoltaicznych o łącznej 

mocy 112 kWp. 
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4. Powołano nowy, profesjonalny sztab osób do  działania w obrębie całego rynku 

fotowoltaiki. 

 
 

IV. Zmiany w Zarządzie  01CYBERATON S. A. 
 

W dniu 30 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację z pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu Spółki od pana Roberta Ziółka. Na stanowisko Prezesa 

Zarządu powołany został Pan Grzegorz Kaczorowski. 

 

W dniu 10 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Marka Górki z 

pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.  

 

W dniu 21.12.2015 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Zbigniewa Staszewskiego na 

stanowisko członka Zarządu Spółki.  

 

Powyższe zmiany miały na celu umożliwienie spółce wykonanie działań w dziedzinie 

energetyki.   Pan Grzegorz Kaczorowski jest specjalistą w zakresie rynku 

odnawialnych źródeł energii. Pan Zbigniew Staszewski ma doświadczenie w 

zarządzaniu zespołami sprzedaży w spółkach zajmujących się nowoczesnymi 

technologiami i  wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. 

 

 
 

 

V. Podział akcji spółki  (split) 

 
18 listopada 2015 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. określił, w 

związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki 01CYBERATON S.A. z 8,00 

(osiem złotych) na 0,40 zł (czterdzieści groszy), dzień 25 listopada 2015 r. jako dzień 

podziału 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt 

sześć) akcji spółki 01CYBERATON S.A. oznaczonych kodem PLVCAOC00015 na 

89.041.520 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset 
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dwadzieścia) akcji spółki 01CYBERATON S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł 

(czterdzieści groszy) każda. 

 

 

VI. Podwyższenie kapitału zakładowego 

 

W dniu 2 grudnia 2015 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii W oraz zmiany 

w Statucie Spółki. 

 

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 35.866.608,00 (trzydzieści 

pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem 00/100) złotych do 

kwoty 47.866.608,00 (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć 

tysięcy sześćset osiem 00/100) złotych tj. o kolejną kwotę 12.000.000,00 (dwanaście 

milionów 00/100) złotych, w drodze emisji 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii W o wartości nominalnej 0,40 złotych każda, o numerach od 1 do 30.000.000.  

 

Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki obejmowała zmiany wynikające z Uchwały nr 

33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r.  

 

W dniu 19 listopada 2015 roku Zarząd powziął uchwałę w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii Z w drodze subskrypcji 

prywatnej w ramach kapitału docelowego zgodnie z § 8.1 Statutu Spółki, 

z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, na 

podstawie której postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 

26.800.000,00 zł, w drodze emisji 67.000.000 (sześćdziesiąt siedem milionów) akcji 

zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 0,40 zł każda, w ramach 

subskrypcji prywatnej.  

Emisja nie została do chwili obecnej objęta.  
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VII. Udzielenie gwarancji 

 

Firma InterRisk TU S. A. Vienna Insurance Group udzieliła spółce Gwarancji 

Kontraktowych w Wysokości 5 000 000 zł. (Słownie: pięć milionów złotych).  

Gwarancje Ubezpieczeniowe wykorzystywane są przy kontraktach na wykonywanie 

robót budowlanych z zakresu instalacji fotowoltaicznych w ramach przetargów 

publicznych. 

 

 
VIII. Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Bukowina Tatrzańska 

 

 W IV kwartale zakończono realizację kontraktu na zaprojektowanie i budowę 

instalacji fotowoltaicznych w Gminie Bukowina Tatrzańska o łącznej mocy 112 kWp. 

Roboty zostały zrealizowane i rozliczone w wyznaczonym terminie. 

 

01CYBERATON S.A. zastosował najlepszej jakości materiały dostępne na rynku, 

pozwalające na wieloletnią eksploatację instalacji przez użytkownika. 

 
 

 

IX. Akwizycja PL2011 Sp. z o.o. 

 

Poprzez nabycie 100% udziałów spółki PL 2011 Sp. z o.o. 01CYBERATON S.A. 

wszedł w posiadanie nieruchomości oraz elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w 

miejscowości Guja. Wartość nieruchomości gruntowej wraz z elektrownią jest równa 

5 651 500 zł. 

Cena zakupu była niższa od rynkowych cen budowy nowej instalacji.  

 

 

 

 

 



	

8 
Biuro	Zarządu	Spółki	 	 tel.:	+48	22	415	41	46		 01CYBERATON	S.A.	 	 																			www.01cyberaton.eu		
ul.	Słomińskiego	15/504,		 tel./fax:	+48	22	758	34	74	 jest	Spółką	notowaną	na	NewConnect	
00-195	Warszawa	 	 email:	biuro@01c.eu	

	
	

X. Plan działań Spółki 01CYBERATON S. A. na rok 2016   
 

Po zapoznaniu się z zastaną sytuacją Spółki, oraz mając na uwadze trendy rynkowe, 

Zarząd zamierza utrzymać Spółkę w segmencie odnawialnych źródeł energii. 

Zarząd uznał, iż, ze względu na uwarunkowania w gospodarce energetycznej państwa, 

w najbliższych latach należy spodziewać się dużego zainteresowania budową farm 

fotowoltaicznych o mocy  do 1MW  i w tym kierunku ugruntowuje swoje podstawowe  

działania.  

Spółka zamierza stać się deweloperem, oferując klientom  projekty na każdym etapie 

zaawansowania, poczynając od spółki celowej posiadającej prawo do gruntu, projekt 

budowy, niezbędne pozwolenia i decyzje urzędowe, po gotową farmę fotowoltaiczną, 

z podpisanym kontraktem na zakup i sprzedaż energii elektrycznej, i obsługą 

eksploatacyjną farmy.  

W ten sposób klient otrzyma produkt zapewniający optymalny zwrot 

zainwestowanego kapitału  przy jednoczesnym  minimalnym osobistym 

zaangażowaniu w bieżącą obsługę.		

Ze względu na wysoki poziom dotacji na projekty OZE, w szczególności na projekty 

fotowoltaiczne, Spółka oferuje  doradztwo w zakresie pozyskania dotacji, będące 

częścią wyżej opisanych produktów, jak i  niezależną usługą.    

Aby osiągnąć te cele strategiczne spółka prowadzi negocjacje zarówno z podmiotami 

krajowymi jak i zagranicznymi, zainteresowanymi kupnem gotowych instalacji lub 

projektami na wcześniejszych etapach. Jednocześnie poszukuje gruntów o 

odpowiedniej charakterystyce nasłonecznienia i rozpoczyna lub kontynuuje  proces 

przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.  

W celu zagwarantowania niezbędnych środków na realizację powyższej strategii 

Spółka zgromadziła własne środki oraz  prowadzi zaawansowane rozmowy z 

instytucjami finansującymi, również z dużymi spółkami zagranicznymi, 

dostarczającymi wysokiej jakości komponenty. Firmy zainteresowane finansowaniem 

budowy farm z wykorzystaniem ich materiałów obecnie negocjują z 01CYBERATON 

S.A. warunki współpracy. 
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Wykorzystując  akwizycję Energycom sp. z o.o., dokonaną w III kwartale 20015 roku, 

oraz planując kolejne przejęcia i strategiczne partnerstwa, Spółka zamierza  nie tylko 

partycypować w zyskach przez nie  generowanych, lecz również istotnym aspektem w 

strategii jest pozycjonowanie się Spółki jako dostawcy  kompletnego produktu, 

uzupełnionego o doradztwo w zakresie  zakupu i sprzedaży energii elektrycznej i 

obsługi serwisowo-eksploatacyjnej.  

W ten sposób  Spółka wychodzi ponad rynek generalnych wykonawców budów farm 

fotowoltaicznych, który w ostatnich miesiącach charakteryzuje się znacznym 

obniżeniem cen i minimalnymi marżami, nieatrakcyjnymi dla spółki giełdowej.  

01Cyberaton S.A. staje się graczem na	lukratywnym rynku gotowych projektów 

fotowoltaicznych. 

Zarząd pragnie podkreślić, że nie rezygnuje z  posiadanego know-how w zakresie 

generalnego wykonawstwa, ale nie będzie angażował istotnych zasobów w 

poszukiwanie projektów do wykonawstwa usługowego małych instalacji, ze względu 

na przewidywalne niskie marże.  Jednak w przypadku zapytań klientów gotowych 

zrealizować projekt w oparciu o wysokie standardy i ponieść odpowiednio większe 

koszty, spółka jest gotowa na zaangażowanie. 

Zarząd zdaje  sobie sprawę z faktu, że oprócz skoncentrowanej działalności krótko- i 

średnioterminowej  w jednym segmencie gospodarki , jakim jest fotowoltaika,  

niezwykle istotnym czynnikiem  w perspektywie wieloletniej jest dywersyfikacja 

portfolio produktów i rozwiązań.  

W związku z tym rozpoczął analizę dostępnych  innowacyjnych rozwiązań 

związanych z OZE, oraz szerzej, z optymalizacją kosztów energii i  zaangażuje środki 

w  rozwój o ile uzna opłacalność biznesową danego przedsięwzięcia. Wspomniana 

analiza i badanie rynku to proces ciągły, równoległy do działań związanych z 

projektami fotowoltaicznymi. 

Zarząd jest przekonany, że  połączenie krótko- i średnioterminowej  koncentracji na 

dobrze zdefiniowanym rynku kompleksowej obsługi   deweloperskiej farm 

fotowoltaicznych  ze  stopniowym rozszerzaniem kompetencji na inne kierunki  

biznesowe zapewni stabilny i długofalowy rozwój spółki. 
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Mając jasno sprecyzowany kierunek i plan działań Spółka wycofała się z branży 

budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Poprzez podwyższenie kapitału  firmy 

Eco Milan sp. z o.o.  i objęcie jego przez trzeci podmiot  01Cyberaton posiada 5% 

akcji Eco Milan sp. z o.o.  wartych obecnie 434.000 PLN 

 
 
XI. Dane bilansowe oraz z rachunku zysków i strat za IV kwartał 2015r. 
 
 PLN                  EURO PLN                EURO 

 
IV kwartał 

2014 
IV	kwartał 

2014 
IV kwartał 

2015 
IV kwartał 

2015 

Inwestycje długoterminowe 46.374.124,59 10.882.113,00 51.614.724,59 12.111.867,79 

     

 PLN                EURO PLN                EURO 

 
IV kwartał 

2014 
IV kwartał 

2014 
IV kwartał 

2015 
IV kwartał 

2015 

Zobowiązania krótkoterminowe 6.566.372,75 1.540.859,50 2.583.942,05 606.345,66 

     

 PLN                EURO PLN                EURO 

 
IV kwartał 

2014 
IV kwartał 

2014 
IV kwartał 

2015 
IV kwartał 

2015 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 661294,64 155.178,84 2.288.441,88 537.003,84 

     

 PLN                EURO PLN                EURO 

 
IV kwartał 

2014 
IV kwartał 

2014 
IV kwartał 

2015 
IV kwartał 

2015 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi 5.835.139,10 1.369.268,83 6.275.074,00 1.472.503,58 

Podatki i opłaty  190.625 44.731,90 138.826,81 32.576,98 

 

*kurs EURO na dzień 31.12.2015r 
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XII. Zatrudnienie: 
 

Spółka  prowadziła zatrudnienie w IV kwartale 2015r.  tak jak w okresach 

poprzednich, wyłącznie na zasadach outsourcingu. Jest to efekt przyjętej przez 

Zarząd, w 2012r., strategii optymalizacji kosztów prowadzonej działalności 

operacyjnej oraz wdrożenia autorskiego modelu procesów sprzedażowych, 

poprzez outsourcing pracowników. 

 
 

XIII. Informacje na temat prognoz opublikowanych w IV kwartale: 
 

Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała 

prognoz finansowych. 

 
 

XIV. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta  
 
 
  

Akcjonariusz 
Liczba 

posiadanych 
akcji 

% w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów % głosów 

Zoukuma Ltd. 30.000.000 25,07 30.000.000 25,07 

Max Welt 
Holdings Ltd. 

10.869.940 9,08 10.869.940 9,08 

pozostali 
akcjonariusze 

78.796.580 65,84        78.796.580	 65,84 

RAZEM 119.666.520 100,00% 119.666.520 100 % 

 
*Akcjonariat na podstawie danych otrzymanych przez Spółkę. Sporządzony na dzień opracowania raportu. 
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XV. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku 
 
 

1. Raporty okresowe kwartalne: 

- raport za IV kwartał 2015 r. – 15.02.2016; 

- raport za I kwartał 2016 r. – 16.05.2016; 

- raport za II kwartał 2016 r. – 16.08.2016; 

- raport za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016. 

 

2. Raport okresowy roczny za 2015 r. – 27.06.2016 

 

XVI. Oświadczenie Zarządu: 
 
Zarząd 01CYBERATON S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, 

wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2015 roku sporządzone zostały 
zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę. Raport kwartalny z 
działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 
finansowej i ekonomicznej Emitenta.  

 
 

W imieniu Emitenta: 
 
 

…………………………….. ……………………………. …………………………….. 
Grzegorz Kaczorowski Marcin S. Orzechowski Zbigniew Staszewski 

 
Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 
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XVII.   BILANS 
Sporządzony za okres 01. styczeń- 30. grudzień 2015r. 

 
 

  AKTYWA 2014 2015 

A Aktywa trwałe 47 653 612,05 51 801 133,56 

        

I Wartości niematerialne i prawne 289 487,46 176 908,98 

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 289 487,46 176 908,98 

2 Wartość firmy 0,00   

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

4 zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

        

II Rzeczowe aktywa trwałe 990 000,00 9 499,99 

1 środki trwałe 990 000,00 9 499,99 

a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego 990 000,00 0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     

c) urządzenia techniczne i maszyny     

d) środki transportu     

e) inne środki trwałe 0,00 9 499,99 

2 Środki trwałe w budowie     

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie     

        

III Należności długoterminowe     

1 Od jednostek powiązanych     

2 Od pozostałych jednostek     

IV Inwestycje długoterminowe 46 374 124,59 51 614 724,59 

1 Nieruchomości 44 344 000,00 44 344 000,00 

2 Wartości niematerialne i prawne     

3 Długoterminowe aktywa finansowe 2 030 124,59 7 270 724,59 

a) w jednostkach powiązanych 2 030 124,59 7 270 724,59 

   -udziały lub akcje 2 030 124,59 7 270 724,59 
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   -inne papiery wartościowe     

   -udzielone pożyczki     

   -inne długoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

   -udziały lub akcje 0,00 0,00 

   -inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

   -udzielone pożyczki     

   -inne długoterminowe aktywa finansowe     

4 Inne inwestycje długoterminowe     

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2 inne rozliczenia międzyokresowe     

        

B Aktywa obrotowe 6 022 584,32 6 031 391,97 

I Zapasy 43 658,40 43 658,40 

1 Materiały     

2 Półprodukty i produkty w toku     

3 Produkty gotowe     

4 Towary 43 658,40 43 658,40 

5 Zaliczki na dostawy     

II Należności krótkoterminowe 1 710 512,52 2 631 555,30 

1 Należności od jednostek powiązanych     

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

   -do 12 miesięcy     

   - powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2 Należności od pozostałych jednostek 1 710 512,52 2 631 555,30 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 548 731,22 290 209,53 

   -do 12 miesięcy 548 731,22 290 209,53 

   -powyżej 12 miesięcy     

b) z tytulu podatków, dotacji,ceł ubezpieczeń  
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 138 875,30 174 623,12 

c) inne 1 022 906,00 2 166 722,65 

d) dochodzone na drodze sądowej     
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III Inwestycje krótkoterminowe 661 294,64 3 354 411,59 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 661 294,64 3 354 411,59 

a) w jednostkach powiązanych     

   -udziały lub akcje     

   -inne papiery wartościowe     

   -udzielone pożyczki     

   -inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach   1 065 969,71 

   -udziały lub akcje   1 065 969,71 

   -inne papiery wartościowe     

   -udzielone pożyczki     

   -inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 661 294,64 2 288 441,88 

   -środki pieniężne w kasie i na rachunkach 661 294,64 2 288 441,88 

   -inne środki pieniężne     

   inne aktywa pieniężne      

2 Inne inwestycje krótkoterminowe      

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 607 118,76 1 766,68 

  AKTYWA  razem 
(suma poz.A i B) 53 676 196,37 57 832 525,83 

 
 

  PASYWA 2014 2015 

A Kapitał(fundusz)własny 47 109 823,62 55 248 583,48 

        

I Kapitał(fundusz) podstawowy 35 866 608,00 47 866 608,00 

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy  
wielkość ujemna     

III Udziały(akcje)własne(wielkość ujemna) -37 984,82 -37 984,72 

IV Kapitał(fundusz)zapasowy 5 737 719,00 9 432 867,74 

V Kapitał(fundusz)z aktualizacji wyceny     

VI Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe     

VII Zysk(strata) z lat ubiegłych -8 012 920,74   
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VIII Zysk(strata) netto 13 556 402,08 -2 012 907,54 

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

        

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 566 372,75 2 583 942,35 

I rezerwy na zobowiązania     

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2 Rezerwa na świadzenia emerytalne i podobne     

   -długoterminowa     

   -krótkoterminowa     

3 pozostałe rezerwy     

   -długoterminowe     

   -krótkoterminowe     

II Zobowiązania długoterminowe  0,00 0,00 

1 wobec jednostek powiązanych     

2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

a) kredyty i pożyczki     

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe     

d) inne      

III Zobowiązania krótkoterminowe 6 566 372,75 2 583 942,35 

1 Wobec jednostek powiązanych     

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     

   -do 12 miesięcy     

   -powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2  wobec pozostałych jednostek 6 566 372,75 2 583 942,35 

a)  kredyty i pożyczki 354 386,07 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c) inne zobowiązania finansowe 1 635 712,25 1 906 223,32 

        

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 2 217 342,72 621 656,10 

   -do 12 miesięcy 1 731 648,65 135 962,03 

   -powyżej 12 miesiący  485 694,07 485 694,07 
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e) zaliczki otrzymane na dostawy 2 230 105,69 20 325,20 

f) zobowiązania wekslowe     

g) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń 128 826,02 35 737,73 

h) z tytułu wynagrodzeń     

i) inne     

3 fundusze specjalne     

IV Rozliczenia międzyokresowe     

1 ujemna wartość firmy     

2 inne rozliczenia międzyokresowe     

   -długoterminowe     

   -krótkoterminowe     

        

  PASYWA razem  
(suma poz. A.i B) 53 676 196,37 57 832 525,83 
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XVIII. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Sporządzony za okres 01.styczeń- 31. grudzień 2015r. 

 
 
 

    2014 2015 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 835 139,10 6 275 074,00 

   -od jednostek powiązanych     

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 561 526,30 6 275 074,00 

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

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki     

IV  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 273 612,80 0,00 

B Koszty działalności operacyjnej 5 197 907,87 6 544 242,31 

I Amortyzacja 213 148,81 113 078,49 

II Zużycie materiałów i energii 2 535 374,40 3 096 123,08 

III usługi obce 1 965 791,08 3 166 991,61 

IV  Podatki i opłaty, w tym: 190 625,00 138 826,81 

   -podatek akcyzowy     

V Wynagrodzenia     

VI Ubezpieczenia społeczne     

VII Pozostałe koszty rodzajowe 22 058,58 29 222,32 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 270 910,00 0,00 

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 637 231,23 -269 168,31 

D Pozostałe przychody operacyjne 12 461 324,28 2 829 277,30 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   2 829 277,30 

II  Dotacje     

III Inne przychody operacyjne 12 461 324,28   

E pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

I strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     

III Inne koszty operacyjne     

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 13 098 555,51 2 560 108,99 

G Przychody finansowe 703 242,81 4 891,87 

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     
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   -od jednostek powiązanych     

II Odsetki, w tym: 17,50 32,27 

   -od jednostek powiązanych     

III zysk ze zbycia inwestycji 591 250,00 4 859,60 

IV  Aktualizacja wartości inwestycji     

V Inne 111 975,31   

H koszty finansowe 245 396,24 4 577 908,40 

I odsetki, w tym: 10 060,57 13 311,15 

   -dla jednostek powiązanych     

II Strata ze zbycia inwestycji 1 953,40 4 219 885,46 

III Aktualizacja wartości inwestycji     

IV  Inne 233 382,27 344 711,79 

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 13 556 402,08 -2 012 907,54 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)     

I Zyski nadzwyczajne     

II Straty nadzwyczajne     

K Zysk (strata) brutto (I+/-J) 13 556 402,08 -2 012 907,54 

L Podatek dochodowy     

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia 
straty)     

N Zysk (strata)netto(K-L-M) 13 556 402,08 -2 012 907,54 

 

 
 

 

XIX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 
 

METODA POŚREDNIA 
Sporządzone za okres 01. styczeń- 31. grudzień 2015r. 

	

 
    2014 2015 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej     

I Zysk (strata) netto 13 556 402,08 -2 012 907,54 
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II Korekty razem -12 997 808,54 -830 656,84 

1 Amortyzacja 213 148,81 113 078,49 

2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych     

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     

4 Zysk(strata) z działlności inwestycyjnej -12 461 324,00   

5 Zmiana stanu rezerw     

6 Zmiana stanu zapasów -1 200,00   

7 zmiana stanu należności -1 141 756,03 -921 042,78 

8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 2 321 731,03 -3 628 044,63 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 928 408,35 3 605 352,08 

10 Inne korekty     

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
(I+/-II) 558 593,54 -2 843 564,38 

B Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej     

I Wpływy   990 000,00 

1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych   990 000,00 

2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne     

3 Z aktywów finansowych, w tym;     

  a) w jednostkach powiązanych     

  b) w pozostałych jednostkach     

   -zbycie aktywów finansowych     

   -dywidendy i udziały w zyskach     

   -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

   - odsetki     

   - inne wpływy z aktywów finansowych     

4 Inne wpływy inwestycyjne     

II Wydatki 15 000,00 6 316 569,71 
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1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych   10 000,00 

2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne     

3 Na aktywa finansowe, w tym: 15 000,00 6 306 569,71 

  a) w jednostkach powiązanych     

  b) w pozostałych jednostkach 15 000,00 6 306 569,71 

   - nabycie aktywów finansowych 15 000,00 6 306 569,71 

   - udzielone pożyczki długoterminowe     

4 Inne wydatki inwestycyjne     

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-
II) -15 000,00 -5 326 569,71 

C przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej     

I Wpływy 139 909,72 12 000 000,00 

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

  12 000 000,00 

2 Kredyty i pożyczki 139 909,72   

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych     

4 Inne wpływy finansowe/zmniejszenie strat z lat ubiegłych     

II Wydatki 37 984,72 2 202 718,67 

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych     

2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   448 332,60 

3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku   1 400 000,00 

4 Spłaty kredytów i pożyczek   354 386,07 

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/zmniejszenie zobowiązań 
długoterminowych     

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 101 925,00 9 797 281,33 



	

22 
Biuro	Zarządu	Spółki	 	 tel.:	+48	22	415	41	46		 01CYBERATON	S.A.	 	 																			www.01cyberaton.eu		
ul.	Słomińskiego	15/504,		 tel./fax:	+48	22	758	34	74	 jest	Spółką	notowaną	na	NewConnect	
00-195	Warszawa	 	 email:	biuro@01c.eu	

	
	

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-CIII) 645 518,54 1 627 147,24 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym     

   - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych     

F Środki pieniężne na początek okresu  15 776,10 661 294,64 

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 661 294,64 2 288 441,88 

   -o ograniczonej możliwości dysponowania     
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XX. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 
Sporządzone za okres 01.styczeń- 31. grudzień 2015r. 

 
 
 

    2014 2015 

I. Kapitał (fundusz)własny na początek okresu (BO) 33 591 406,26 33 591 406,26 

  -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

  -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po 
korektach 33 591 406,26 33 591 406,26 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  35 866 608,00 35 866 608,00 

1.1. Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego 0,00 12 000 000,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 12 000 000,00 

  - emisja akcji   12 000 000,00 

  -     

  -     

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

  -     

  -     

  -     

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  35 866 608,00 47 866 608,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu     

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

  a) zwiększenie (z tytułu)     

  -     

  -     

  -     

  b)zmniejszenie (z tytułu)     

  -     

  -     

  -     

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

3. Udzialy  (akcje) własne na początek okresu   -37 984,72 
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  a) zwiększenie (z tytułu)     

  b)zmniejszenie (z tytułu) -37 984,72   

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu -37 984,72 -37 984,72 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 737 719,00 5 737 719,00 

4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego 0,00 3 695 148,74 

  a) zwiększenie (z tytułu)   5 095 148,74 

  podział zysku 2014   5 095 148,74 

  -     

  -     

  b)zmniejszenie (z tytułu)   1 400 000,00 

  koszty roku 2014   1 400 000,00 

  -     

  -     

        

4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5 737 719,00 9 432 867,74 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

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

  a)zwiekszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  -zwiększenie wartości gruntów do wartości rynkowej (wycena 
przez biegłych) 0,00 0,00 

  -     

  -     

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

  -     

  -     

  -     

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

6. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na początek okresu     

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

  a) zwiększenie (z tytułu)     

  -     

  -     

  -     
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  b)zmniejszenie (z tytułu)     

  -     

  -     

  -     

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

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 186 928,40 13 556 402,08 

  -zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości     

  -korekty błędów     

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 186 928,40 13 556 402,08 

  a) zwiększenie (z tytułu)     

  -     

  -     

  -     

  b)zmniejszenie (z tytułu) 186 928,40 13 556 402,08 

  podział zysku za 2013 186 928,40   

  podział zysku za 2014   13 556 402,08 

  -     

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 186 928,00 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8 199 849,14 -8 012 920,74 

  -zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości     

  -korekty błędów     

7.5. strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8 199 849,14 -8 012 920,74 

  a) zwiększenie (z tytułu)     

  strata z poprzedniego okresu     

  -     

  -     

  b)zmniejszenie (z tytułu) 186 928,40 8 012 920,74 

  podział zysku za 2013 186 928,40   

  podział zysku za 2014   8 012 920,74 

        

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -8 012 920,74   

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8 012 920,74   
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8. Wynik netto 13 556 402,08 -2 012 907,54 

  a)zysk netto 13 556 402,08 -2 012 907,54 

  b)strata netto     

  c)odpisy z zysku     

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 47 109 823,62 55 248 583,48 

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

 
 

 

 
 
 

XXI. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na     
osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale 

 
Strata Spółki wynika z nietrafionych decyzji inwestycyjnych na rynkach kapitałowych 

związanych z inwestycjami w instrumenty finansowe. Dokapitalizowanie spółki 

spowodowała pokrycie straty przy wzroście aktywów do 57.832.525,53 zł. 

 
 

 
 

 

W imieniu Emitenta: 
 
 

…………………………….. ……………………………. …………………………….. 
Grzegorz Kaczorowski Marcin S. Orzechowski Zbigniew Staszewski 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 
 


