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2. Wprowadzenie 

2.1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za IV 

kwartał 2015 roku 

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 ust. 2a oraz zgodnie z ust. 4.1. i 4.2. 

Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i 

okresowe przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Sprawozdanie finansowe zawiera dane (jednostkowe i skonsolidowane) spółki SAPpeers.com 

S.A. za IV kwartał 2015 roku i obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku oraz 

dane porównawcze za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 roku, a także dane 

finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. 

Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym 

zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2013 r. poz. 330). 

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN). 

 



 

 

3. Podstawowe informacje o spółce 

3.1. Dane spółki 

Nazwa (firma):  SAPpeers.com S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres siedziby: 00-675 Warszawa, Koszykowa 54 

Numer KRS: 0000545448 

Oznaczenie Sądu: 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON:  360098885 

NIP: 5213683072 

Telefon: 22 25 71 000 

Fax: 22 25 71 001 

Poczta elektroniczna: sales@sappeers.com 

Strona internetowa: www.sappeers.com 

3.2. Usługi spółki 

Spółka świadczy usługi wsparcia w zakresie systemu SAP – będący zintegrowanym modułowym 

pakietem oprogramowania ERP, wspierający zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych 

branż. Usługi świadczone przez Spółkę to m.in.: 

• Bodyleasing:  wynajem doświadczonych specjalistów IT do realizacji projektów. 

• Teamleasing:  wynajem zespołu konsultantów IT do realizacji projektów. 

• Dostawa i optymalizacja licencji SAP: dostarczanie i dopasowywanie licencji SAP do profilu 

działalności klienta. 

• Obsługa procesów SAP dla BPO/SSC:  outsourcing usług IT. 

mailto:sales@sappeers.com


 

 

• SAP Cloud 4 Customer (C4C): wdrażanie innowacyjnego systemu SAP do zarządzania relacjami z 

klientami w chmurze. 

• Hosting systemów SAP: utrzymanie systemu SAP na czas wdrożenia lub przez cały okres 

użytkowania systemu.  

• Consulting service: prace doradcze i wdrożeniowe w zakresie technologii SAP ukierunkowane na 

poprawę efektywności procesów biznesowych klienta i umiejętne wprowadzanie zmiany 

polegającej na uruchamianiu najnowszych technologii do wsparcia kluczowych obszarów 

działalności. 

3.3. Zarząd 

Prezes Zarządu  Marek Kapeliński 

Członek Zarządu Łukasz Wasilewski 

Członek Zarządu Jacek Karnat 

Kadencja Zarządu upływa w 2018 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017. 

3.4. Rada Nadzorcza 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej  

Łukasz Warzec 

 

Członek Rady Nadzorczej Iwona Gosik-Kapelińska 
 

Członek Rady Nadzorczej Wojciech Ryguła 
 

Członek Rady Nadzorczej Adrian Ciszewski  

Członek Rady Nadzorczej Robert Lange  

Kadencja Rady Nadzorczej upływa w 2018 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 

2017. 

 

 



 

 

4. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za 

IV kwartał 2015 roku 

4.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu 
Lp. Tytuł 31.12.2015 31.12.2014 

A AKTYWA TRWAŁE 4 550 000,00 - 

I Wartości niematerialne i prawne - - 

II Rzeczowe aktywa trwałe - - 

III Należności długoterminowe - - 

IV Inwestycje długoterminowe 4 550 000,00 - 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

B AKTYWA OBROTOWE 593 545,35 147 508,70 

I Zapasy - - 

II Należności krótkoterminowe 393 545,35 - 

III Inwestycje krótkoterminowe 145 851,83 147 508,70 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

 
AKTYWA OGÓŁEM 5 089 397,18 147 508,70 

    Lp. Tytuł 31.12.2015 31.12.2014 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 929 827,35 138 108,70 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 666 000,00 100 000,00 

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - ` 

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - - 

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 4 223 108,70 - 

V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny - - 

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - 

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych - - 

VIII Zysk (strata) netto 40 168,65 38 108,70 

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

- - 

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 160 119,83 9 400,00 

I Rezerwy na zobowiązania - - 

II Zobowiązania długoterminowe - - 

III Zobowiązania krótkoterminowe 160 119,83 9 400,00 

2.d) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (do 12 m.) 144 679,66 0,00 

IV Rozliczenia międzyokresowe - - 

 
PASYWA OGÓŁEM 5 089 397,18 147 508,70 

 

 



 

 

4.2. Jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat 

 Tytuł 
01.10.2015 - 
31.12.2015 

01.01.2015  -  
31.12.2015 

01.10.2014 - 
31.12.2014 

01.01.2014 - 
31.12.2014 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 563 873,68 817 422,02 47 006,00 47 006,00 

I. Przychody ze sprzedaży produktów 563 873,68 817 096,79 47 006,00 47 006,00 

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

- - - - 

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 
jednostki 

- - - - 

IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - 325,23 - - 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 546 265,64 768 908,57 30,19 30,19 

I. Amortyzacja - - - - 

II. Zużycie materiałów i energii - 9 100,00 - - 

III. Usługi obce 529 979,84 738 927,67 30,19 30,19 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 342,26 2 748,42 - - 

V. Wynagrodzenia 12 870,90 16 004,01 - - 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 652,90 2 677,84 - - 

VIII. Pozostałe rodzajowe - - - - 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - 

C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) 17 027,99 47 963,45 46 975,81 46 975,81 

D. Pozostałe przychody operacyjne 120,25 121,64 0,38 0,38 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 

II. Dotacje  - - - - 

III. Inne przychody operacyjne  120,25 121,64 0,38 0,38 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,29 0,29 0,00 0,00 

I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego - - - - 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 

III. Inne koszty operacyjne 0,29 0,29 - - 

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 17 147,95 48 084,80 46 976,19 46 976,19 

G. Przychody finansowe 210,78 1 649,85 71,51 71,51 

I. Dywidendy i udziały w zyskach - - - - 

II. Odsetki, w tym: 177,44 605,72 71,51 71,51 

III. Zysk ze zbycia inwestycji - 1 044,13 - - 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 

IV. Inne - - - - 

H. Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Odsetki - - - - 

II. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 

III. Aktualizacja wartośći inwestycji - - - - 

IV. Inne - - - - 

I. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej 
(F+G-H) 

17 325,39 49 734,65 47 047,70 47 047,70 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne - - - - 

II. Straty nadzwyczajne - - - - 

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J-K) 17 325,39 49 734,65 47 047,70 47 047,70 

L. Podatek dochodowy 3 629,00 9 566,00 8 939,00 8 939,00 



 

 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

- - - - 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 13 696,39 40 168,65 38 108,70 38 108,70 

4.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym (jednostkowy) 

Tytuł 
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 
Zysk (strata) z 
lat ubiegłych 

Nie 
podzielony 

wynik 

Razem kapitał 
własny 

Zmiany w kapitale własnym od 
01.01.2014 do 31.12.2014      

Stan na 01.01.2014 - - - - - 

Emisja akcji 100 000,00 - - - 100 000,00 

Zmniejszenie - - - - - 

Zwiększenie - - - 38 108,70 38 108,70 

Stan na 31.12.2014 100 000,00 0,00 0,00 38 108,70 138 108,70 

Zmiany w kapitale własnym od 
01.01.2015 do 31.12.2015      

Stan na 01.01.2015 100 000,00 - 38 108,70 - 138 108,70 

Emisja akcji 566 000,00 3 990 000,00 - - 4556 000,00 

Zmniejszenie - - -38 108,70 - -38 108,70 

Zwiększenie - 233 108,70 - 40 168,65 273 277,35 

Stan na 31.12.2015 666 000,00 4 223 108,70 - 40 718,65 4 929 277,35 

4.4. Rachunek przepływów pieniężnych (jednostkowy) 

Tytuł 01.01.2015  -  31.12.2015 01.01.2014  -  31.12.2014 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
  

Zysk (strata) netto 40 168,65 38 108,70 

Korekty razem -48 869,65 9 400,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 701,00 47 508,70 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
  

Wpływy 1 044,13 - 

Wydatki - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 044,13 0,00 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
  

Wpływy 6  000,00 100 000,00 

Wydatki - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 000,00 100 000,00 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -1 656,87 147 508,70 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 656,87 
 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

- - 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 147 508,70 0,00 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 145 851,83 147 508,70 

 



 

 

4.5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu 
Lp. Tytuł 31.12.2015 31.12.2014 

A AKTYWA TRWAŁE 24 479,51 - 

I Wartości niematerialne i prawne - - 

II Rzeczowe aktywa trwałe 1 379,51 - 

III Należności długoterminowe - - 

IV Inwestycje długoterminowe 23 100,00 - 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

B AKTYWA OBROTOWE 847 073,77 147 508,70 

I Zapasy - - 

II Należności krótkoterminowe 621 513,25 - 

III Inwestycje krótkoterminowe 200 500,91 147 508,70 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

 
AKTYWA OGÓŁEM 871 553,28 147 508,70 

    Lp. Tytuł 31.12.2015 31.12.2014 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 662 126,48 138 108,70 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 666 000,00 100 000,00 

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - - 

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - - 

IV Kapitał (fundusz) zapasowy - - 

V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny -203 889,29 - 

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - 

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych - - 

VIII Zysk (strata) netto 200 015,77 38 108,70 

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

- - 

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 209 426,81 9 400,00 

I Rezerwy na zobowiązania - - 

II Zobowiązania długoterminowe - - 

III Zobowiązania krótkoterminowe 209 426,81 9 400,00 

IV Rozliczenia międzyokresowe - - 

 
PASYWA OGÓŁEM 877 553,28 147 508,70 

4.6. Skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

 Tytuł 
01.10.2015 - 
31.12.2015 

01.01.2015  -  
31.12.2015 

01.10.2014 - 
31.12.2014 

01.01.2014 - 
31.12.2014 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 

716 902,25 1 840 074,45 466 733,01 911 898,40 

I. Przychody ze sprzedaży produktów 762 902,25 1 839 749,22 466 733,01 911 898,40 

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

- - - - 

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne 
potrzeby jednostki 

- - - - 



 

 

IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - 325,23 - - 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 652 476,97 1 597 733,89 344 747,64 735 851,76 

I. Amortyzacja 344,88 1 379,51 344,88 3 541,62 

II. Zużycie materiałów i energii - 9 100,00 1 848,50 2 294,84 

III. Usługi obce 627 286,43 1 547 942,50 336 297,41 690 519,15 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 792,26 3 448,42 0 585,96 

V. Wynagrodzenia 12 870,27 16 004,01 3 599,00 29 747,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 617,27 2 677,84 - - 

VIII. Pozostałe koszty rodzajowe 8 562,86 17 180,98 2 657,85 9 163,19 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - 

C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) 110 428,28 242 340,56 121 985,37 176 046,64 

D. Pozostałe przychody operacyjne 121,14 146,58 0,76 0,97 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 

II. Dotacje  - - - - 

III. Inne przychody operacyjne  121,14 146,58 0,76 0,97 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,29 1,49 0,69 1,83 

I. Wartość sprzedanych składników majątku 
trwałego 

- - - - 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 

III. Inne koszty operacyjne 0,29 1,49 0,69 1,83 

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 110 549,13 242 485,65 121 985,44 176 045,78 

G. Przychody finansowe 351,41 3 332,12 71,51 71,51 

I. Dywidendy i udziały w zyskach - - - - 

II. Odsetki, w tym: 210,78 1 705,72 71,51 71,51 

III. Zysk ze zbycia inwestycji - 1 626,40 - - 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 

IV. Inne 140,63 - - - 

H. Koszty finansowe 0,00 32,00 581,96 746,33 

I. Odsetki - - 271,00 363,00 

II. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 

III. Aktualizacja wartośći inwestycji - - - - 

IV. Inne - 32,00 310,96 383,33 

I. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej 
(F+G-H) 

110 900,54 245 785,77 121 474,99 175 370,96 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne - - - - 

II. Straty nadzwyczajne - - - - 

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J-K) 110 900,54 246 399,16 121 474,99 175 370,96 

L. Podatek dochodowy 21 430,00 45 770,00 14 626,00 33 355,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

- - - - 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 89 470,54 200 015,77 106 848,99 142 015,96 

 

 



 

 

4.7. Zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowany) 

Tytuł 
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Zysk (strata) z 
lat ubiegłych 

Nie 
podzielony 

wynik 

Razem 
kapitał 
własny 

Zmiany w kapitale 
własnym od 01.01.2014 
do 31.12.2014 

      

Stan na 01.01.2014 - - - - - - 

Emisja akcji 100 000,00 - - - - 100 000,00 

Zmniejszenie - - - - - - 

Zwiększenie - - - - 38 108,70 38 108,70 

Stan na 31.12.2014 100 000,00 0,00 0,00 0,00 38 108,70 138 108,70 

Zmiany w kapitale 
własnym od 01.01.2015 
do 31.12.2015 

      

Stan na 01.01.2015 100 000,00 0,00 0,00 38 108,70 0,00 138 108,70 

Emisja akcji 566 000,00 - - - - 566 000,00 

Zmniejszenie - -38 108,70 -203 889,29 -38 108,70 - -280 106,69 

Zwiększenie - 38 108,70 0,00 - 200 015,77 238 124,47 

Stan na 31.12.2015 666 000,00 0,00 -203 889,29 0,00 200 015,77 662 126,48 

4.8. Rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowany) 

Tytuł 01.01.2015  -  31.12.2015 01.01.2014  -  31.12.2014 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ   

Zysk (strata) netto 200 015,77 38 108,70 

Korekty razem -132 967,69 9 400 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

67 048,08 47 508,70 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ   

Wpływy 1 044,13 - 

Wydatki -21 100,00 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-20 055,87 0,00 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ   

Wpływy 6 000,00 100 000,00 

Wydatki - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

6 000,00 100 000,00 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 52 992,21 147 508,70 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym: 

52 992,21 0,00 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 147 508,70 0,00 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 200 500,91 147 508,70 



 

 

4.9. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu 

kwartalnego 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z polityką 

rachunkowości Spółki. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu raportu kwartalnego 

spełniają wymogi zasady ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi 

zmianami. 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości. Rachunek 

zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym. Bilans sporządza się metoda pełną. 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią. 

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN). 

Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu niniejszego sprawozdania finansowego: 

1. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości te ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.  Amortyzacji 

wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym składnik majątkowy wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe 

użytkowane przez spółkę o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są odpisywane jednorazowo w 

koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej – amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 

lub 60 miesięcy. 

2. Środki trwałe 

Pozycje te wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości w art. 28, 

według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy umorzeniowe, a także 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątkowy wprowadzono do ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej 

równej lub niższej niż 3.500,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. Środki 

trwałe o początkowej wartości poniżej 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu 

przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. 

Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek 

podatkowych. W uzasadnionych przypadkach stawki amortyzacyjne mogą różnić się od stawek 

wzorcowych przyjętych dla potrzeb podatkowych.  

 



 

 

3. Należności długoterminowe 

Należności długoterminowe prezentowane się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem 

zasady ostrożności. Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się 

odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisu 

aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności.  

Spółka nalicza odsetki za zwłokę w zapłacie należności. 

4. Inwestycje długoterminowe 

Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 

nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji 

nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny rynkowej bądź inaczej określonej 

wartości godziwej. W zakresie inwestycji długoterminowych w nieruchomości wycena na dzień 

bilansowy powinna uwzględniać cenę rynkową ukształtowaną na funkcjonującym w danej 

miejscowości aktywnym rynku nieruchomości, 

W przypadku braku takiego rynku wartość godziwą nieruchomości inwestycyjnej powinna stanowić 

wartość ustalona według niezależnej wyceny, a gdyby i to nie było możliwe, to może ją stanowić 

aktualna cena nieruchomości z uwzględnieniem aktualnego stopnia zużycia – stosownie do 

uregulowań dotyczących określania wartości godziwej środków trwałych zawartych w ustawie o 

rachunkowości. 

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wykazuje się 

według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów  

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, przy zachowaniu zasady ostrożności. 

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych o wartości poniżej 500 zł, jako nie mające 

istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, nie są rozliczane poprzez 

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów tylko są odnoszone bezpośrednio w dacie poniesienia 

w koszty działalności roku, którego dotyczą.  

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są 

proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie). 

6. Zapasy 

Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz 

paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur 

(rachunków) pod datą ich zakupu.  

Spółka prowadzi konta ksiąg pomocniczych dla towarów metodą ewidencji ilościowo-wartościowej, 

w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.  

Spółka na dzień nabycia wycenia towary w cenach nabycia.  



 

 

Rozchód towarów z magazynu i wartość stanu końcowego wycenia się metodą FIFO.  

Odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz ich rozwiązanie dokonywane są na koniec roku 

obrotowego. 

7. Należności krótkoterminowe 

Należności krótkoterminowe prezentowane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady 

ostrożności. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w oparciu o indywidualną 

ocenę prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych - zależnie od rodzaju należności, której odpis 

dotyczy. 

8. Inwestycje krótkoterminowe 

Inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 

nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji 

nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości 

godziwej), zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie 

istnieje aktywny rynek – według określonej w inny sposób wartości godziwej. 

Wycena środków pieniężnych następuje według wartości nominalnej. 

Wycena innych środków pieniężnych następuje według wartości nominalnej powiększonej o odsetki 

naliczone na dzień bilansowy. 

9. Kapitały własne 

Kapitały własne ujmowane są w księgach z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych 

przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości 

nominalnej zgodnie ze statutem Spółki oraz wpisem do KRS. Kapitał rezerwowy tworzy się z podziału 

zysku, a także na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podstawowego w okresie 

przejściowym (do czasu wpisu podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli wpis 

następuje w innym okresie bilansowym niż podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału) 

ewidencjonuje się podwyższenie kapitału zgodnie z datą uchwały. Z datą wpisu podwyższenia 

kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonuje się przeksięgowania kwoty podwyższenia z 

kapitału rezerwowego na kapitał podstawowy. 

10. Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy tworzone są na:  

a) pewne oraz o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można 

w sposób wiarygodny oszacować,  

b) koszty bieżącego okresu wyceniane w wysokości prawdopodobnych zobowiązań wynikających:  

- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki, których kwotę można wiarygodnie określić,  

- ze świadczeń, które będą wykonane i zafakturowane w następnym roku obrotowym lecz dotyczą 

roku bieżącego.  



 

 

Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę. 

W spółce tworzy się rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne 

oraz nagrody jubileuszowe.  

11. Zobowiązania 

Zobowiązania w ciągu roku ujmowane są w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania 

wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

Otrzymane pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty tj. powiększonej o naliczone odsetki 

i pomniejszonej o wartości spłat kapitału i odsetek. 

12. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej 

w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice 

dodatnie powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w 

przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 

które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 

podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasad ostrożności.  

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 

uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku 

podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych. Rezerwa na podatek dochodowy oraz 

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

wykazywane są oddzielnie. 

13. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych  

Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje - analogicznie jak do 

celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania 

przychodu lub poniesienia kosztu. Wyceny rozchodu środków pieniężnych z walutowego rachunku 

bankowego dokonuje się po kursie historycznym z zastosowaniem metody „pierwsze przyszło - 

pierwsze wyszło” (FIFO). 

14. Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka 

uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można 

wycenić w wiarygodny sposób. W przychodach ze sprzedaży ujmowane są przychody powstające w 

toku zwykłej działalności operacyjnej tj. przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i 

materiałów. 

15. Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w 

układzie rodzajowym. 



 

 

16. Podatek dochodowy  

Podatek dochodowy ustala się zgodnie z obowiązującą w danym roku stawką podatkową. Podstawa 

opodatkowania to dodatnia różnica między przychodami podatkowymi a kosztami podatkowymi. 

17. Ciągłość zasad rachunkowości  

Spółka nie zmieniała zasad polityki rachunkowości w IV kwartale 2015 roku. 

4.10. Komentarz zarządu spółki do wyników finansowych 

Zarząd Spółki przedstawia poniżej komentarz do wyników finansowych na poziomie 

skonsolidowanym, którego prezentacja zapewnia porównywalność analogicznych okresów 

kwartalnych roku obrotowego 2015 i 2014.  

W IV kw. 2015 r. przychody netto Spółki (na poziomie skonsolidowanym) wzrosły o ponad 53% w 

stosunku do wartości przychodów osiągniętych w IV kw 2014 r. W całym 2015 r. wartość 

przychodów ogółem była wyższa o 101,8% w stosunku do roku poprzedniego. Należy zaznaczyć, że 

rok 2015 r. jest pierwszym rokiem obrotowym, w którym Spółka prezentuje połączone wyniki 

spółek. Istotny wzrost wartości wyników finansowych związany jest ze wzrostem skali prowadzonej 

działalności operacyjnej i zawieranymi nowymi kontraktami z klientami. 

Wraz ze wzrostem przychodów, wzrosły również koszty prowadzonej działalności operacyjnej o 89% 

w IV kw. 2015 r. oraz o 117% w porównaniu rocznym. Główną pozycją kosztów stanowią usługi obce 

związane z wynagrodzeniem zewnętrznych konsultantów, których udział w kosztach ogółem wyniósł 

prawie 97% w całym 2015 roku i był nieznacznie wyższy niż w 2014 r. (niespełna 94%). Wzrost 

kosztów ogółem związany był ze wzrostem pozostałych kosztów rodzajowych, podatków oraz 

zużyciem materiałów i energii, które wpłynęły na zmniejszenie wyniku ze sprzedaży. 

Wynik na działalności operacyjnej w IV kw. 2015 r. był niższy o 9,4% niż w porównywalnym okresie 

2014 r. Jednak w ujęciu rocznym wynik operacyjny wzrósł o 37,7% i na koniec 2015 r. wyniósł 

niecałe 243 tys. zł. Marża operacyjna w całym 2015 r. spadła do 13,2% z poziomu 19,3 % 

osiągniętego w 2014 r. 

Wynik netto za cały 2015 r. wyniósł 200 tys. zł i był wyższy o 40,8% w stosunku do roku 2014 r. 

Rentowność netto w 2015 r. wyniosła 10,9% i spadła z poziomu 15,6% osiągniętego w 2014 r. 

Aktywa ogółem Spółki wzrosły na koniec 2015 r. o 491% w stosunku do roku 2014 r. Wzrost 

aktywów nastąpił w wyniku wzrostu należności handlowych oraz poziomu gotówki w Spółce. W 

strukturze aktywów dominują należności handlowe, krótkoterminowe z udziałem 71% oraz gotówka 

z udziałem 23% w aktywach ogółem. 

Po stronie pasywów, kapitał własny Spółki wzrósł o 479% w wyniku podwyższenia kapitału 

podstawowego z 100 tys. zł do 666 tys. zł oraz wypracowanego zysku netto. Wzrost zobowązań 

krótkoterminowych do poziomu 209 tys. zł na koniec 2015 r. (24% udziału w pasywach ogółem) 

wynika z zobowiązań handlowych wobec kontrahentów. 



 

 

Rachunek przepływów pieniężnych na koniec 2015 r. wykazał wzrost stanu środków pieniężnych o 

kwotę 53 tys. zł. Na wzrost ten wpływ miało osiągnięcie przez Spółkę dodatnich przepływów z 

działalności operacyjnej w wysokości 67 tys. zł, wypływ o 20 tys. zł z dzialaności inwestycyjnej w 

zwązku z udzieloną pożyczką podmiotowi zewnętrzenmu oraz wpływ w kwocie 6 tys. zł z dzialaności 

finansowej. Łączna wartość środków pieniężnych w Spółce wyniosła 200 tys. zł wg stanu na koniec 

2015 r. 

W okresie ostatnich 3 miesięcy 2015 roku, Spółka realizowała działalność operacyjną i jednocześnie 

wykorzystywała sukcesywnie środki pochodzące z emisji akcji serii C z września 2015 r. Spółka 

wydatkowała środki na cele związane ze szkoleniem konsultantów oraz świadczeniem nowych usług 

w oparciu o wdrażanie systemu SAP do zarządzania relacjami z klientami w chmurze. 

4.11. Informacja dotycząca prognoz 

Spółka nie sporządziła i nie publikowała prognoz finansowych. 

4.12. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem 

jednostek podlegających konsolidacji 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, Emitent jest powiązany ze spółką SAPpeers 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której posiada cały kapitał czyli 100% udziałów. Intencją 

Emitenta jest połączenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną bez zmiany wysokości kapitału zakładowego 

z uwagi na posiadanie całości 100% kapitału. 

Konsolidacją objęte są wyniki finansowe spółki akcyjnej SAPpeers.com S.A. oraz spółki Sappeers sp. 

z o.o. Spółka Sappeers sp. z o.o istnieje od 2013 r., a w czerwcu 2015 r. wszystkie udziały spółki 

zostały przejęte przez SAPpeers.com S.A. w zamian za emisję akcji serii B. 

Pośrednio, poprzez spółkę SAPpeers sp. z o.o., Emitent jest powiązany kapitałowo z  spółką 

SAPResources sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której poprzez SAPpeers sp. z o.o., posiada 

33,00% w kapitale zakładowym tj. 40 udziałów o wartości nominalnej 2.000 zł. Spółka SAPResources 

sp. z o.o. została zarejestrowana w 2014 r. i wpisana w KRS pod numerem: 0000516392. Działalność 

spółki związana jest z doradztwem informatycznym oraz rekrutacją konsultantów na potrzeby 

realizacji projektów informatycznych. Wyniki spółki nie są konsolidowane. 

4.13. Istotne dokonania lub niepowodzenia, czynniki i zdarzenia 

mające wpływ na osiągnięte wyniki 

Celem strategicznym Spółki jest zwiększanie wartości poprzez nową jakość świadczonych usług oraz 

zwiększanie skali działalności. Jako Spółka specjalizująca się w oferowaniu usług związanych z 

technologiami firmy SAP, Spółka intensywnie rozwija własne kompetencje w zakresie tej technologii 

oraz współpracuje z liczną grupą konsultantów. Spółka jednocześnie identyfikuje, pomimo 



 

 

sprzyjąjących warunków rynkowych, utrudnione zwiększanie marży operacyjnej na realizowanych 

na bieżąco kontraktach. 

Spółka dostrzega sprzyjające otoczenie rynkowe związane ze wzrostem sektora outsourcingu usług 

IT i w większym niż dotychczas stopniu zwiększa aktywność w dostarczaniu usług dla podmiotów z 

sektora SSC/BPO (Centra Outsourcingu Procesów Biznesowych i Centra Usług Wspólnych). 

Jednocześnie, jednym z planów Spółki, jest zamiar świadczenia usług w obszarze tzw. Data Center – 

czyli centrum danych, w której można rozwijać świadczenie usług chmury obliczeniowej. W chwili 

obecnej trwają prace związane z badaniem prawnym i finansowym funkcjonujących już Data Center. 

Spółka analizuje również możliwość sfinansowania budowy własnego Data Center. 

Spóła rozpoczęła również przygotowania do analizy możliwości uzyskania przychodów z rynków 

zagranicznych, w tym w szczególności z rynku brytyjskiego. Przeprowadzono analizy związane z 

opracowaniem wariantowej strategii funkcjonowania na rynku brytyjskim oraz  nawiązano kontakty 

z potencjalnymi partnerami, w tym UK Trade &Investment. Opracowywany jest wariantowy budżet 

takiego przedsięwzięcia, który będzie podstawą do planowania rozwoju na rynkach zagranicznych w 

zależności od dostępności wolnych środków na działalność operacyjną i rozwojową. 

W grudniu 2015 r. Spółka złożyła w Urzędzie Patentowym wniosek o ochronę znaku towarowego 

„SAPpeers” związanego z różnymi nazwami świadczonych usług. 

Spółka przygotowywała się, we współpracy z Autoryzowanym Doradcą (Minos S.A. z siedzibą w 

Łodzi), do nowych zadań i zobowiązań wynikających z funkcjonowaniem spółki na rynku publicznym. 

W dniu 9 grudnia 2015 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) w Warszawie, uchwałą 

nr 843/15 przyznał Spółce status uczestnika w typie Emitent oraz przyjął do depozytu papierów 

wartościowych 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C 

spółki SAPPEERS.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczył je 

kodem PLSAP0000018, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu 

obrotu. 

W dniu 23 grudnia 2015 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect instrumentów 

finansowych Emitenta: 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 60.000 

(sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja. 

W dniu 28 grudnia 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce 

dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Spółka rozpoczęła przekazywanie informacji 

bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. 

Spółka, ze względu na bieżące potrzeby związane z dalszym, intensywnym rozwojem  oraz 

spodziewnymi wydatkami inwestycyjnymi, zamierza powstrzymać się od wypłaty dywidendy za rok 

2015. 



 

 

4.14. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym 

raportem emitent obejmował w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 

Spółka dokonała zakupu programu SAP Cloud for Sales dla dziesięciu użytkowników, głównie w 

celach sprzedażowych związanych z usługą SAP Cloud 4 for Customer oraz Cloud SAP for Sales o 

łącznej wartości 24.752,52 zł. Programy te wykorzystywane są przez Spółkę do celów edukacyjnych i 

zastosowania praktycznego. Ponadto, Spółka zakupiła program szkolenia SAP Learning Hub dla 

konsultanta o wartości 12.300 zł. Spółka uczestniczyła w konferencji SAP FORUM 2015 w Sopocie i 

Krakowie. 

4.15. Struktura akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień 31 grudnia  2015 

roku, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu: 

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych 

akcji (szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów na 

WZA 

Udział w ogólnej liczbie 

głosów na WZA 

Łukasz Warzec 1.848.000 27,75% 3.696.000 30,15% 

Jacek Karnat 1.792.000 26,91% 3.584.000 29,23% 

Marek Kapeliński 1.792.000 26,91% 3.584.000 29,23% 

Pozostali 1.228.000 18,44% 1.396.000 11,39% 

Razem 6.660.000 100,00% 12.260.000 100,00% 

Łączna liczba wszystkich akcji Spółki wynosi 6.660.000, w tym: 

- akcje serii A  - 1.000.000 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

- akcje serii B - 5.600.000 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł każda ; 

- akcje serii C - 60.000 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Łączna wartość nominalna kapitału zakładowego wynosi 666.000;- (sześćset sześćdziesiąt sześć 

tysięcy złotych). 

 

 



 

 

4.16. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez 

spółkę w przeliczeniu na pełne etaty 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w przeliczeniu 

na pełne etaty wynosiła: 2 (dwa). 

4.17. Oświadczenie zarządu spółki w sprawie rzetelności 

sprawozdania finansowego 

Zarząd Spółki oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne dane finansowe i dane 

porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Emitenta. 

Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej 

wynik finansowy.  

Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta. 

 

 

……………………………………….                                                                ……………………………………………… 

Marek Kapeliński Łukasz Wasilewski 

Warszawa, dn. 19 lutego 2016 r. 



 

 

 


