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1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

1.1.Dane Spółki 

 

Firma:  Present24 S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  ul. Wyrzyska 8 lok 4  02-455 Warszawa 

Tel.:   +48 22 8635303 

Faks:  +48 22 8633399 

Internet:  www.present24sa.pl 

E-mail:        biuro@present24sa.pl 

KRS:  0000398288 

REGON:  145492663 

NIP:                 5222989965 

 

1.2.Zarząd 

 

Bartosz Tomalkiewicz  - Prezes Zarządu 

 

 

 

1.3.Rada Nadzorcza 

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1/Joanna Bączkowska  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2/Jadwiga Wołosiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

3/Iwona Konopka - Członek Rady Nadzorczej 

4/Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej 

5/Karol Pupik - Członek Rady Nadzorczej 

 

 

 

1.4.Akcjonariat 

Aktualna struktura kapitału zakładowego 

 

Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (w proc.) 

Udział w głosach (w proc.) 

A 20 000 000 80 80 

B 5 000 000 20 20 

Razem 25 000 000 100 100 

 



 

 

 

 

 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia 

niniejszego raportu co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 

 

 

 

lp. Imię i nazwisko 

akcjonariusza 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1. Goldwyn Capital S.A. 11.500.00 46 46 

2. MonoStyleSp z o.o. SKA 9.500.000 38 38 

3. Pozostali 4.000.000 16 16 

Razem 25.000.000 100 100 

 

 

 

2.Kwartalne sprawozdanie finansowe  

 

 

Wiersz AKTYWA IQ 2015 IQ 2014 

          

1 2     

A. Aktywa trwałe 2 801 552,73 2 454 815,73 

A I. Wartości niematerialne i prawne 1 800 271,91 1 690 896,91 

01-11-14 Koszty zakończonych prac rozwojowych     

02-11-14 Wartość firmy 1 466 896,91 1 565 896,91 

03-11-14 Inne wartości niematerialne i prawne 333 375,00 125 000,00 

04-11-14 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych     

A II. Rzeczowe aktywa trwałe     

01-11-14 Środki trwałe 52 280,82 7 918,82 

a) grunty własne     

b) budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     

c) urządzenia techniczne i maszyny 52 277,82 7 918,82 

d) środki transportu     

e) inne środki trwałe 3,00   

2 Środki trwałe w budowie     

03-11-14 Zaliczki na środki trwałe w budowie     

A III. Należności długoterminowe     

01-11-14 Od jednostek powiązanych     

02-11-14 Od pozostałych jednostek     

A IV. Inwestycje długoterminowe 949 000,00 756 000,00 



01-11-14 Nieruchomości     

02-11-14 Wartości niematerialne i prawne     

03-11-14 Długoterminowe aktywa finansowe 949 000,00 756 000,00 

a) w jednostkach powiązanych     

- udziały i akcje 949 000,00   

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne długoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach     

- udziały i akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki   756 000,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe     

04-11-14 Inne inwestycje długoterminowe     

A V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

01-11-14 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego     

02-11-14 Inne rozliczenia międzyokresowe     

B. Aktywa obrotowe 136 334,15 101 245,15 

B I. Zapasy 0,00 44 967,00 

01-11-14 Materiały     

02-11-14 Półfabrykaty i produkty w toku     

03-11-14 Produkty gotowe     

04-11-14 Towary   44 967,00 

05-11-14 Zaliczki na poczet dostaw     

B II. Należności krótkoterminowe 91 334,15 43 931,15 

01-11-14 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:     

- do 12 miesięcy     

- powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

02-11-14 Należności od pozostałych jednostek 91 334,15 43 931,15 

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: 90 000,00 42 597,00 

- do 12 miesięcy 90 000,00 42 597,00 

- powyżej 12 miesięcy     

b) 
z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń     

c) inne 1 334,15 1 334,15 

d) dochodzone na drodze sadowej     

B III. Inwestycje krótkoterminowe 45 000,00 12 347,00 

01-11-14 Krótkoterminowe aktywa finansowe 45 000,00 12 347,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

- udziały i akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach     

- udziały i akcje     

- inne papiery wartościowe     



- udzielone pożyczki     

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45 000,00 12 347,00 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 45 000,00 12 347,00 

- inne środki pieniężne     

- inne aktywa pieniężne     

02-11-14 Inne inwestycje krótkoterminowe     

B IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

   AKTYWA RAZEM 2 937 886,88 2 556 060,88 

 

 

Wiersz PASYWA I Q 2015 IQ 2014 

         

01-11-14 2     

A. Kapitał własny 2 636 163,03 2 465 038,55 

A.I. Kapitał podstawowy 2 500 000,00 2 500 000,00 

A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)     

A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)     

A IV. Kapitał zapasowy     

A V. Kapitał z aktualizacji wyceny     

A VI. Pozostałe kapitały rezerwowe     

A VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 74 497,96 -73 725,18 

A VIII. Zysk (strata) netto 61 665,07 38 763,73 

A IX. Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)     

A 1. Kapitał mniejszości     

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 301 723,85 91 022,33 

B I. Rezerwy na zobowiązania 14 464,64 0,00 

01-11-14 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 14 464,64   

02-11-14 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne     

- długoterminowa     

- krótkoterminowa     

03-11-14 Pozostałe rezerwy     

- długoterminowe     

- krótkoterminowe     

B II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

01-11-14 Wobec jednostek powiązanych     

02-11-14 Wobec pozostałych jednostek      

- kredyty i pożyczki     

- z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych     

- inne zobowiązania finansowe     

- inne     

B III. Zobowiązania krótkoterminowe 38 551,41 90 807,04 

01-11-14 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:     

- do 12 miesięcy     

- powyżej 12 miesięcy     

b) inne     



02-11-14 Wobec pozostałych jednostek  38 551,41 90 807,04 

a) kredyty i pożyczki     

b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych     

c) inne zobowiązania finansowe     

d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:     

- do 12 miesięcy 64 342,00 64 342,00 

- powyżej 12 miesięcy     

e) zaliczki otrzymane na dostawy     

f) zobowiązania wekslowe     

g)  z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych  świadczeń   26 465,04 

h) z tyt. wynagrodzeń     

i) inne     

03-11-14 Fundusze specjalne     

B IV. Rozliczenia międzyokresowe 248 707,80 215,29 

01-11-14 Ujemna wartość firmy     

02-11-14 Inne rozliczenia międzyokresowe 248 707,80 215,29 

- długoterminowe 6,00   

- krótkoterminowe 248 701,80 215,29 

   SUMA PASYWÓW 2 937 886,88 2 556 060,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I Q 2015 I Q 2014 

1 2   

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

218 555,86 214 555,00 

   - od jednostek powiązanych     

I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 218 555,86 214 555,00 

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

    

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki     

B. Koszty działalności operacyjnej 133 426,15 134 535,34 

I. Amortyzacja 47 625,00 3 266,00 

II. Zużycie materiałów i energii 3 659,62 10 112,00 

III. Usługi obce 14 473,91 72 643,00 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 628,78 3 288,00 

  - Podatek akcyzowy     

V.  Wynagrodzenia 23 400,00 31 600,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 360,00 6 810,16 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 234,93 491,00 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 043,91 6 325,18 



C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B) 85 129,71 80 019,66 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 

I. Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

II. Dotacje     

III. Inne przychody  operacyjne     

E. Pozostałe koszty operacyjne 9 000,00 32 163,20 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     

II. Inne koszty operacyjne 9 000,00 32 163,20 

F.      

G. Przychody finansowe 0,00 0,00 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:      

   - Od jednostek powiązanych     

II. Odsetki uzyskane, w tym:     

   - Od jednostek powiązanych     

III. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)     

IV. Aktualizacja wartości inwestycji     

V.  Inne     

H. Koszty finansowe 0,00 0,00 

I. Odsetki, w tym:     

   - dla jednostek powiązanych     

III. Strata ze zbycia inwestycji     

IV. Aktualizacja wartości inwestycji     

V.  Inne     

I. 
Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-
H) 

76 129,71 47 856,46 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych     

I. Zyski nadzwyczajne     

II. Straty nadzwyczajne     

K. Zysk/strata brutto  (I +/- J) 76 129,71 47 856,46 

L. Podatek dochodowy 14 464,64 9 092,73 

M. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia 
straty 

    

N. Zysk/strata netto  (K-L-M)) 61 665,07 38 763,73 

 

 

Wiersz Nazwa pozycji sprawozdania I Q 2015 IQ 2014 

            

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      

I.  Wynik finansowy netto 61 665,07 38 763,73 

II.  Korekty o pozycje: -2 340,12 55 781,30 

0. Zysk / strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych     

01-11-14 Amortyzacja 47 625,00 3 266,00 

02-11-14 Zyski /straty z różnic kursowych     

03-11-14 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   -56 000,00 

04-11-14 Zysk / strata z działalności inwestycyjnej     



05-11-14 Zmiana stanu rezerw 3 783,64 -10 681,00 

06-11-14 Zmiana stanu zapasów 43 407,68 -5 118,56 

07-11-14 Zmiana stanu należności  45 665,85 341 042,84 

08-11-14 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -232 065,28 -195 930,91 

   pożyczek i kredytów)      

08-11-14 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 89 242,99 -20 797,07 

10-11-14 Pozostałe pozycje     

  III. 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II) 59 324,95 94 545,03 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I.  Wpływy 8 130,08 8 130,08 

01-11-14 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 8 130,08 8 130,08 

02-11-14 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne     

03-11-14 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych     

b) w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 

- zbycie aktywów finansowych     

- dywidendy i udziały w zyskach     

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

- odsetki     

- inne wpływy z aktywów finansowych     

04-11-14 Inne wpływy inwestycyjne     

II.  Wydatki -333 375,00 -125 000,00 

01-11-14 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych     

02-11-14 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

03-11-14 Na aktywa finansowe, w tym: -333 375,00 -125 000,00 

a) w jednostkach powiązanych     

b) w pozostałych jednostkach:     

- nabycie aktywów finansowych     

- udzielone pożyczki długoterminowe     

04-11-14 Inne wydatki inwestycyjne     

  III. 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 
inwestycyjnej (I - II) -325 244,92 -116 869,92 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I.  Wpływy 0,00 0,00 

01-11-14 

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

02-11-14 Kredyty i pożyczki     

03-11-14 Emisja dłużnych papierów wartościowych     

04-11-14 Inne wpływy finansowe     

II.  Wydatki 0,00 -176 000,00 

01-11-14 Nabycie akcji (udziałów) własnych     

02-11-14 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   -176 000,00 

03-11-14 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku     

04-11-14 Spłaty kredytów i pożyczek     



05-11-14 Wykup dłużnych papierów wartościowych     

06-11-14 Z tytułu innych zobowiązań finansowych     

07-11-14 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego     

08-11-14 Odsetki     

09-11-14 Inne wydatki finansowe     

III. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 
(I - II) 0,00 -176 000,00 

D. 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-
C.III) -265 919,97 -198 324,89 

   Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,      

     -14 354,64 18 298,36 

E. Środki pieniężne na początek okresu 30 645,36 30 645,36 

G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 45 000,00 12 347,00 

   - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 marca 2015   

     IQ 2015 IQ 2014 

   Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)      

  - korekty błędów podstawowych     

  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach  0,00 0,00 

  Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  2 500 000,00 2 500 000,00 

41640,00 Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:     

   - wydania udziałów (emisji akcji)     

   -  uzupełnienie kapitału podstawowego     

41671,00 Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:     

   - umorzenia udziałów (akcji)     

   - ...     

41699,00 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 500 000,00 2 500 000,00 

  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu     

41641,00 Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podst.- z tyt.:     

41672,00 Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podst.- z tyt.:     

41700,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu     

  Udziały własne nabyte - na początek okresu     

41642,00 Zwiększenie (pozyskanie) udziałów własnych     

3.2.. Zmniejszenie (umorzenie) pozyskanych udziałów własnych     

41701,00 Udziały (akcje) własne na koniec okresu     

  Kapitał zapasowy - celowy na początek okresu     

41643,00 Zwiększenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu     

   - wniesienia aportem     

   - podziału zysku     

41674,00 Zmniejszenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu     

   - wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem     

   - przeniesienia na kapitał rezerwowy     

41702,00 Kapitał zapasowy (celowy) na koniec okresu     

  Kapitał  z aktualizacji wyceny na początek okresu     

41644,00 Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu     

   -                           ...     

41675,00 Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu     

   - zbycia/likwidacji  środków trwałych     

   -  pozostałe     



41703,00 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu     

  Kapitał rezerwowy - bieżący na początek okresu      

41645,00 Zwiększenie kapitału rezerwowego - z tytułu     

   - emisji udziałów powyżej wartości nominalnej     

   - z podziału zysku      

   -  przeniesienia z kapitału a aktualizacji wyceny     

41676,00 Zmniejszenie kapitału rezerwowego - z tytułu     

   - przeniesienia na kapitał zapasowy     

   - pokrycia strat z lat ubiegłych     

41704,00 Stan kapitału rezerwowego na koniec okresu     

   Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu     

41646,00 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 234 073,52 234 073,52 

  korekty błędów podstawowych     

41677,00 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 234 073,52 234 073,52 

   a) zwiększenie (z tytułu)     

      - podziału zysku z lat ubiegłych     

         

   b)  zmniejszenie (z tytułu)     

       - przeniesienia na kapitał zapasowy     

       - wypłaconej dywidendy     

       - przeznaczenia na darowizny     

41705,00 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 234 073,52 234 073,52 

41736,00 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 74 497,96 -131 798,70 

   - korekty błędów podstawowych     

41766,00 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach     

   a)  zwiększenie (z tytułu)     

       - przeniesienia straty z lat ubiegłych - do pokrycia     

       -                           ...     

   b)  zmniejszenie (z tytułu)     

       - pokrycia z funduszu rezerwowego     

41797,00 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu     

41827,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu     

   Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) 61 665,07 38 763,73 

a) zysk netto 61 665,07 38 763,73 

b) strata netto     

c) odpisy z zysku     

  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 61 665,07 38 763,73 

  Zmiana stanu kapitału własnego (BZ - BO) 61 665,07 38 763,73 

  Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)     

  
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 61 665,07 38 763,73 

    

 

3.Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o 

zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez firmę w dającej 

się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku 

finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w 

zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 



Aktywa, Akcje i udziały wycenia się wg ceny nabycia. 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone o dokonane odpisy 

amortyzacyjne (umorzeniowe). 

Środki trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania wycenia się według wartości księgowej netto. 

Środki trwałe do wartości 3.500 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania ich do użytkowania. 

Wartość Firmy przyjęte aportem do Spółki jest amortyzowane przy zastosowaniu stawki 5% odpis amortyzacyjny dokonywany 

jest raz w roku. 

Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty. 

Do wyceny stanu rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się ceny średnioważone. 

Należności, zobowiązania, kredyty i pożyczki wycenia się według kwot wymagających zapłaty. 

Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej , natomiast w przypadku środków zgromadzonych w banku wartość 

nominalna obejmuje doliczone lub potrącone przez bank odsetki. 

Kapitały (fundusze) wycenia się według wartości nominalnej. 

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą na 

podstawie faktur własnych pomniejszonych o podatek od towarów i usług. 

Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszty sprzedaży za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych 

okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia 

międzyokresowe kosztów. 

Firma stosuje porównawczy rachunek zysków i strat. 

Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne  - zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny. Ujmowane są wszystkie 

niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne  dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wszelkie 

poniesione koszty rozliczane są  na bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą następnych okresów sprawozdawczych. 

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy 

sprawozdawcze. Odpisuje się je jednorazowo w ciągu okresu jakiego dotyczą. 

W ciągu okresu sprawozdawczego nie zmieniono metod księgowości ani wyceny, które mogłyby wywrzeć istotny wpływ na 

sprawozdanie finansowe. 

Nie dokonano również zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. W związku z tym nie miało to wpływu na 

sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki. 

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze 

sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 

4.Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w  2014 r., wraz z 

opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 

mających wpływ na osiągnięte wyniki 

 

Działania Spółki w I kwartale skupiały się głownie na rozwoju bieżącej działalności poprzez prace nad optymalizacją kosztów 

związanych z działaniami reklamowymi na wszystkich rynkach. Spółka jest w fazie opracowywania takiego układu swoich 

serwisów, oraz ich treści aby być jak najbardziej czytelna dla wyszukiwarki google tak aby na wyszukiwane przez potencjalnych 

Klientów frazy pojawiały samoistnie na jak najwyższych pozycjach bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów reklamy 

Adwords. 

W porównaniu z wynikami za I kwartał 2014 roku, Present24 S.A.  poprawiła swoje wyniki w raportowanym kwartale 2015 roku. 

W I kwartale 2015 r. Spółka zanotowała wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży, które stanowią  218.555,86 zł., czyli o 1,86% 

więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., kiedy przychody ze sprzedaży stanowiły 214.555,00 zł.  

W I kwartale 2015 r. wysokość podstawowych kosztów operacyjnych wyniosła 133.426,15 zł, czyli o 0,82% mniej w porównaniu 

do analogicznego okresu 2014 r. 

Spółka w I kwartale 2015 r. wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości  85.129,71 zł, który jest o 6,38% wyższy od zysku z 

okresu porównawczego 2014 r. wynoszącego 80.019,66 zł.  

Zysk z działalności gospodarczej w I kwartale 2015 r. wyniósł 76.129,71 zł, a w analogicznym okresie 2014 r. zysk z działalności 

gospodarczej wyniósł 47.856,46 zł., co daje wzrost zysku z działalności w porównywalnych okresach o 59,07%. 



W i kwartale 2015 r. Spółka osiągnęła dodatni wynik netto o wartości 61.665,06 zł. W analogicznym kwartale 2014 r. Spółka 

osiągnęła dodatni wynik netto o wartości  38.763,73 zł. 

 

5.Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji o 

których Emitenta informował w dokumencie informacyjnym 

 

Nie dotyczy. 

 

6.Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz 

wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym 

raporcie kwartalnym 

 

Zarząd Emitenta nie publikował prognoz wyników finansowych na 2015 r. 

 

7.Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji. 

 

Nie dotyczy. 

 

8.Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie  

 

W I kwartale 2015 r. Present24 S.A. kontynuował prace związane z realizacją systemu informatycznego w ramach programu 

Innowacyjna Gospodarka program 8.2 dotacją oraz zakupił nowe oprogramowanie, które w przyszłości pozwoli na poszerzenie 

kręgu potencjalnych klientów zainteresowanych wykorzystaniem parku maszynowego i doświadczeń Emitenta. Celem 

planowanego wdrożenia jest integracja z systemami komputerowymi aktualnych kontrahentów Spółki, jak również przerobienie 

posiadanego przez Spółkę oprogramowania, tak aby umożliwić partnerom Emitenta oferowanie na swoich stornach 

internetowych graweru Emitenta w formule SAAS. Całkowity zakładany koszt wdrożenia systemu komputerowego to 533 000 zł. 

Emitent otrzymał dofinansowanie na wdrożenie nowego systemu komputerowego w kwocie 373.100 zł w ramach działania 8.2. 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 

 

 

9.Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek 

podlegających konsolidacji 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o 

rachunkowości. 

 

10.Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta sprawozdania 

skonsolidowanego 

 

Nie dotyczy. 

 

 

11.Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na 

pełne etaty 

 



Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent zatrudnia 2 osoby na pełny etat oraz 2 osobą na umowę 

cywilno-prawną. 

 

Bartosz Tomalkiewicz 

Prezes Zarządu 


