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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Tabela 1 Podstawowe dane Hetan Technologies S.A.  

Firma Hetan Technologies S.A. 

Siedziba ul. Łucka 18/76, 00-845 Warszawa 

Telefon  +48 22 390 58 85 

Fax +48 22 390 58 81 

Adres poczty elektronicznej biuro@hetan.pl 

Adres strony internetowej www.hetan.pl 

Sąd Rejestrowy 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer KRS 0000526241 

NIP 8971768676 

REGON 021416023 

Źródło: Emitent 

Profil prowadzonej działalność Hetan Technologies S.A. wymaga uzyskania 

zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 11 ust. 

1 w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Numer Spółki w rejestrze 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych to 9 467.  

Czas trwania Spółki, zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Spółki, jest nieoznaczony. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, zgodnie z § 6 

Statutu Emitenta, wynosi 2.579.650,00 zł i dzieli się na 25.796.500 akcji zwykłych 

na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Władze Spółki składają się z organów zarządzających i nadzorczych. Organem 

zarządzającym jest Zarząd. Organem nadzorczym jest Rada Nadzorcza.  

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzą: 

 Prezes Zarządu – Arno Alexander Sardelic 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki 

wchodzą: 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jörg Rathke 

 Członek Rady Nadzorczej – Artur Chabowski 

 Członek Rady Nadzorczej – Joanna Oliwia Sobczyńska 

 Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Mirosław Woźniakowski 
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 Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Irena Romańska 

 Członek Rady Nadzorczej – Davinder Singh Loomba 

 

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

Kwartalny bilans Hetan Technologies S.A. 

Tabela 2 Bilans Hetan Technologies S.A.  

AKTYWA  (PLN) 
Stan na dzień 

30.06.2015 
Stan na dzień  

30.06.2014 

A. Aktywa trwałe  16 400,00 0,00  

 I. Wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00  

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0,00  0,00  

2. Wartość firmy  0,00  0,00  

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

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 400,00  0,00  

1. Środki trwałe  0,00  0,00  

a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 0,00  0,00  

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  0,00  0,00  

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00  0,00  

d) środki transportu 0,00  0,00  

e) inne środki trwałe 0,00  0,00  

2. Środki trwałe w budowie  16 400,00  0,00  

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  0,00  0,00  

III. Należności długoterminowe 0,00  0,00  

1. Od jednostek powiązanych  0,00  0,00  

2. Od pozostałych jednostek  0,00  0,00  

IV. Inwestycje długoterminowe  0,00  0,00  

1. Nieruchomości  0,00  0,00  

2. Wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00  

3. Długoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00  

a) w jednostkach powiązanych  0,00  0,00  

 - udziały i akcje  0,00  0,00  

 - inne papiery wartościowe  0,00  0,00  

 - udzielone pożyczki  0,00  0,00  

 - inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00  

b) w pozostałych jednostkach  0,00  0,00  

 - udziały i akcje  0,00  0,00  

 - inne papiery wartościowe  0,00  0,00  

 - udzielone pożyczki  0,00  0,00  
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 - inne długoterminowe aktywa trwałe  0,00  0,00  

4. Inne inwestycje długoterminowe  0,00  0,00  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00  0,00  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  

B. Aktywa obrotowe  1 977 485,95  1 767 951,84  

 I. Zapasy 153 801,54  153 801,54  

1. Materiały 153 801,54  153 801,54  

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00  0,00  

3. Produkty gotowe 0,00  0,00  

4. Towary 0,00  0,00  

5. Zaliczki na poczet dostaw 0,00  0,00  

II. Należności krótkoterminowe 1 674 210,38  1 454 662,79  

1. Należności od jednostek powiązanych 620 208,64  637 487,93  

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  620 208,64  637 487,93  

 - do 12 m-cy  620 208,64  637 487,93  

 - powyżej 12 m-cy  0,00  0,00  

b) inne  0,00  0,00  

2. Należności od pozostałych jednostek  1 054 001,74  817 174,86  

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  998 854,38  668 035,74  

 - do 12 m-cy  998 854,38  668 035,74  

 - powyżej 12 m-cy  0,00  0,00  

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

31 964,24  80 606,49  

c) inne  23 183,12  68 532,63  

d) dochodzone na drodze sądowej  0,00  0,00  

III. Inwestycje krótkoterminowe  149 474,03  159 487,51  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  111 739,11  35 904,99  

a) w jednostkach powiązanych  86 667,24  0,00  

 - udziały lub akcje  0,00  0,00  

 - inne papiery wartościowe  0,00  0,00  

 - udzielone pożyczki  86 667,24  0,00  

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00  

b) w pozostałych jednostkach  0,00  0,00  

 - udziały lub akcje  0,00  0,00  

 - inne papiery wartościowe  0,00  0,00  

 - udzielone pożyczki  0,00  0,00  

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00  

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  25 071,87  35 904,99  

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  25 071,87  35 904,99  

 - inne środki pieniężne  0,00  0,00  

 - inne aktywa pieniężne 0,00  0,00  
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2. Inne inwestycje krótkoterminowe  37 734,92  123 582,52  

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  

      1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00  0,00  

     2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

SUMA AKTYWÓW 1 993 885,95 1 767 951,84  

Źródło: Emitent 
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PASYWA  (PLN) 
Stan na dzień  

30.06.2015 
Stan na dzień 

30.06.2014 

A. Kapitał (fundusz) własny 578 826,73  676 602,66  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 579 650,00  2 579 650,00  

II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału    
podstawowego (wielkość ujemna)  

0,00  0,00  

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

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 584 154,08 584 154,08 

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

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

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -2 433 926,15 -2 778 114,53 

VIII. Zysk (strata) netto  -151 051,20 290 913,11 

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

0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  1 415 059,22  1 091 349,18  

I. Rezerwy na zobowiązania  0,00  0,00  

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00  0,00  

 - długoterminowa 0,00  0,00  

 - krótkoterminowa 0,00  0,00  

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  0,00  0,00  

 - długoterminowa 0,00  0,00  

 - krótkoterminowa 0,00  0,00  

3. Pozostałe rezerwy  0,00  0,00  

 - długoterminowe  0,00  0,00  

 - krótkoterminowe  0,00  0,00  

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00  0,00  

1. Wobec jednostek powiązanych  0,00  0,00  

2. Wobec pozostałych jednostek  0,00  0,00  

a) kredyty i pożyczki  0,00  0,00  

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

c) inne zobowiązania finansowe  0,00  0,00  

d) inne  0,00  0,00  

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 415 059,22 1 091 349,18  

1. Wobec jednostek powiązanych  0,00  34 713,39  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  0,00  34 713,39  

 - do 12 m-cy  0,00  34 713,39  

 - powyżej 12 m-cy  0,00  0,00  

b) inne  0,00  0,00  

2. Wobec pozostałych jednostek  1 415 059,22  1 056 635,79  

a) kredyty i pożyczki  459 173,51  367 825,34  

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

c) inne zobowiązania finansowe  0,00  0,00  
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d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  801 187,22  572 653,52  

 - do 12 m-cy  801 187,22  572 653,52  

 - powyżej 12 m-cy  0,00  0,00  

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

f) zobowiązania wekslowe  0,00  0,00  

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  138 722,83  106 317,39  

h) z tytułu wynagrodzeń 15 740,72  9 105,00  

i) inne  234,94  734,54  

3. Fundusze specjalne 0,00  0,00  

IV. Rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  

1. Ujemna wartość firmy 0,00  0,00  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  

 - długoterminowe  0,00  0,00  

 - krótkoterminowe  0,00  0,00  

SUMA PASYWÓW 1 993 885,95 1 767 951,84  

Źródło: Emitent 
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Kwartalny rachunek zysków i strat Hetan Technologies S.A. 

Tabela 3 Rachunek zysków i strat Hetan Technologies S.A.  

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 
 Okres 

01.04.2015 
30.06.2015  

Okres  
01.04.2014 
30.06.2014  

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 185 187,61 629 938,49 

– od jednostek powiązanych   0,00 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 185 187,61 629 938,49 

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

0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

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

B. Koszty działalności operacyjnej 390 520,95 489 380,49 

I. Amortyzacja 0,00 0,00 

II. Zużycie materiałów i energii 2 084,90 6 581,30 

III. Usługi obce 245 510,96 392 854,56 

IV. Podatki i opłaty 21 179,00 189,68 

– w tym: Podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 67 432,88 38 800,95 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 998,39 8 099,75 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 27 876,57 23 544,63 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 438,25 19 309,62 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -205 333,34 140 558,00 

D. Pozostałe przychody operacyjne 490,69 353,86 

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

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 490,69 353,86 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1,87 1 427,34 

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

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

III. Inne koszty operacyjne 1,87 1 427,34 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -204 844,52 139 484,52 

G. Przychody finansowe 1 727,06 2 461,40 

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

 – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 

 – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

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

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

V. Inne 1 727,06 2 461,40 

H. Koszty finansowe 2 286,56 6 900,93 

I. Odsetki, w tym: 0,91 4 433,90 

 – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 
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II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

IV. Inne 2 285,65 2 467,03 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -205 404,02 135 044,99 

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

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

K. Zysk (strata) brutto (I±J) -205 404,02 135 044,99 

L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

0,00 0,00 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -205 404,02 135 044,99 

Źródło: Emitent  
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Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych Hetan Technologies S.A. 

Tabela 4 Rachunek przepływów pieniężnych Hetan Technologies S.A.  

Rachunek przepływów pieniężnych  
(metoda pośrednia) 

Okres 
01-04-2015 
30-06-2015 

Okres 
01-04-2014 
30-06-2014 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Wynik netto -151 051,20 155 868,12 

II. Korekty: 42 725,84 -186 277,95 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 

2. Różnice kursowe 0,00 0,00 

3. Odsetki i dywidendy 0,00 0,00 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

5. Zmniejszenie (zwiększenie) rezerw 0,00 0,00 

6. Zmniejszenie (zwiększenie) stanu zapasów 8,67 0,00 

7. Zmniejszenie (zwiększenie) stanu należności 10 852,34 -240 146,48 

8. Zwiększenie (zmniejszenie) stanu zobowiązań (A / 
P, zobowiązania podatkowe), z wyjątkiem 
pożyczek, kredytów oraz środków trwałych 

101 651,71 9 532,14 

9. Zmniejszenie (zwiększenie)  krótkoterminowych 
rozliczeń międzyokresowych 

0,00 0,00 

10. Zwiększenie (zmniejszenie) w pozostałej 
działalności operacyjnej 

-69 786,88 44 336,39 

III. Przepływy pieniężne netto  
z działalności operacyjnej (I + /-II) 

-108 325,36 -30 409,83 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I. Wpływy 0,00 0,00 

1. Sprzedaż środków trwałych  
i wartości niematerialnych 

0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości i wartości 
niematerialnych 

0,00 0,00 

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

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

 Zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

 Dywidendy 0,00 0,00 

 Spłat pożyczek długoterminowych  0,00 0,00 

 Odsetki 0,00 0,00 

 Inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

II. Wydatki -10 600,00 0,00 

1. Zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych 

-10 600,00 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialnych 

0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, m. in.: 0,00 0,00 

a) w jednostkach wzajemnych 0,00 0,00 
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b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

 Nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

 Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4. Pozostałe wydatki z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 

-10 600,00 0,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

I. Wpływy 83 624,00 0,00 

1. Wpływy netto z akcji 0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 83 624,00 0,00 

3. Emisja papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Odsetki 0,00 0,00 

5. Inne wpływy finansowe pieniężne 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 0,00 

1. Nabycie akcji własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty dla akcjonariuszy 0,00 0,00 

3. Wydatki z tytułu podziału zysku inne niż wypłaty 
na rzecz akcjonariuszy 

0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

5. Wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

0,00 0,00 

8.  Odsetki 0,00 0,00 

9. Pozostałe wydatki z działalności finansowej 0,00 0,00 

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

83 624,00 0,00 

D. Razem przepływy pieniężne netto (A.III + /-B.III 
+ /-C.III) 

-35 301,36 -30 409,83 

E. Bilansowa zmiana stanu gotówki  w tym.: -35 301,36 -30 409,83 

 Zmniejszenie (zwiększenie) środków 
pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początku okresu 60 373,23 39 556,46 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + /-D), w 
tym.: 

25 071,87 9 146,63 

 O ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 

Źródło: Emitent 
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Kwartalne zestawienie zmian w kapitale własnym Hetan Technologies S.A. 

Tabela 5 Zestawienie zmian w kapitale własnym Hetan Technologies S.A.  

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (PLN) 
 01.04.2015 
30.06.2015  

 01.04.2014 
30.06.2014 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 729 877,93 385 689,55 

- korekty błędów 0,00 0,00 

I.a.   Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),  
         po korektach 

729 877,93 385 689,55 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 579 650,00 2 579 650,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- wniesienia udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 

- zarejestrowanie w KRS wpłaty na kapitał 
podstawowy  
   i zapasowy 

0,00 0,00 

- podwyższenie kapitału zakładowego 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 579 650,00 2 579 650,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 

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

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

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

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 

a) zwiększenie 0,00 0,00 

b) zmniejszenie 0,00 0,00 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 584 154,08 584 154,08 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- objęcia nowych udziałów 0,00 0,00 

- zarejestrowanie w KRS wpłaty na kapitał 
podstawowy 
   i zapasowy 

0,00 0,00 

- z podziału zysku 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- pokrycia straty 0,00 0,00 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 584 154,08 584 154,08 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 

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

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- zbycia środków trwałych 0,00 0,00 
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5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

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

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- z podziału zysku 0,00 0,00 

- podwyższenie kapitału zakładowego 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- korekta  0,00 0,00 

- zarejestrowanie w KRS wpłaty na kapitał 
podstawowy 
   i zapasowy 

0,00 0,00 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu 

0,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 778 114,53 -2 008 643,00 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

- korekty błędów  0,00 0,00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- wypłata zysku (1%) dla komplementariusza  0,00 0,00 

- przeniesienie na pozostały kapitał rezerwowy 0,00 0,00 

- pokrycie straty  0,00 0,00 

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

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -2 778 114,53 -2 008 643,00 

- korekty błędów  0,00 0,00 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 778 114,53 -2 008 643,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 -769 471,53 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 -769 471,53 

b) zmniejszenie (z tytułu) 344 188,38 0,00 

- pokrycia straty 344 188,38 0,00 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 433 926,15 -2 778 114,53 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 433 926,15 -2 778 114,53 

8. Wynik netto -151 051,20 155 868,12 

a) zysk netto 0,00 155 868,12 

b) strata netto -151 051,20 0,00 

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 578 826,73 541 557,67 

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

578 826,73 541 557,67 

Źródło: Emitent 
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2.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu kwartalnego 

skróconego sprawozdania finansowego, w tym informacje o zmianach 

stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Hetan Technologies S.A., 

zamieszczone w niniejszym raporcie okresowym, nie było przedmiotem przeglądu 

lub badania przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do 

przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych.  

Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie zmian zasad (polityki) 

rachunkowości. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia 

kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które 

zastosowano przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 

zakończony 31 grudnia 2014 roku.  

Niniejsze kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 

założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Hetan Technologies S.A. 

w dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12 kolejnych miesięcy). Na 

dzień zatwierdzenia sprawozdania Zarząd Hetan Technologies S.A. nie widzi 

okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki. 

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w polskich złotych 

(„PLN”, „zł”). 

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

Dane kwartalne zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 

29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która 

określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub 

miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych. 

 Amortyzacja 

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego 

kwoty rocznych odpisów. Do amortyzacji środków trwałych Spółka stosuje 

stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, 

stanowiącym załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. 

 Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w wartości początkowej, 

którą stanowi cena ich nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, 

dokonywane metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po 

miesiącu ich przekazania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne 
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o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł są odpisywane w koszty 

jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania. 

 Środki trwałe 
Środki trwałe wyceniane są w wartości początkowej, którą stanowi cena ich 

nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, dokonywane metodą liniową 

poczynając od miesiąca następującego po miesiącu ich przekazania do 

użytkowania przez okres ich ekonomicznej użyteczności, przy uwzględnieniu 

stawek i zasad wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł 

są odpisywane w koszty jednorazowo w miesiącu przekazania ich do 

użytkowania. 

 Wycena materiałów 
Zakupione materiały biurowe itp. odpisywane są w koszty zużycia 

materiałów w dacie ich zakupu. 

 Wycena towarów handlowych 
Towary wycenia się w cenach nabycia skorygowanych na dzień bilansowy 

i odpisy aktualizacyjne wartości zapasu, nie wyższej niż ich cena sprzedaży 

możliwej do uzyskania. 

 Wycena wyrobów gotowych 
Wyroby gotowe w Spółce nie występują. 

 Wycena produkcji w toku 
Produkcja w toku w Spółce nie występuje. 

 Należności i roszczenia 

1. Należności długoterminowe są to należności, których okres spłaty na 

dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok, z wyjątkiem należności 

z tytułu świadczenia dostaw i usług.  

2. Należności krótkoterminowe są to należności, których okres spłaty na 

dzień bilansowy jest równy lub krótszy niż jeden rok oraz wszelkie 

należności z tytułu świadczenia dostaw i usług. 

3. Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości 

netto, tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.  

 Zobowiązania 

1. Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres 

spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok, z wyjątkiem 

zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług.  

2. Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres 

spłaty na dzień bilansowy jest równy lub krótszy niż jeden rok oraz 

wszelkie zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług.  
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3. Zobowiązania obejmują także kredyty i pożyczki, tzn. zobowiązania 

z tytułu uzyskanych zwrotnie środków pieniężnych od banków lub 

innych jednostek. 

4. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie 

z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te 

księgowane są w ciężar kosztów finansowych. 

 Rezerwy 

1. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu 

prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można 

w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty 

z transakcji gospodarczych w toku.  

2. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, 

zmniejsza rezerwę. Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub 

ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na 

który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody 

operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne. 

 Aktywa i pasywa w walutach obcych 

1. Aktywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy 

według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski, obowiązującego na ten dzień. 

2. Pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy 

według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski, obowiązującego na ten dzień. 

3. Zrealizowane różnice kursowe powstałe między dniem zaksięgowania 

przychodu lub kosztu i dniem zrealizowania transakcji są ujęte 

w przychodach finansowych lub kosztach finansowych. 

4. Nie zrealizowane różnice kursowe powstałe między dniem 

zaksięgowania przychodu lub kosztu i dniem bilansowym są ujęte 

w przychodach finansowych lub kosztach finansowych. 

5. Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy 

środków pieniężnych zaliczane są do kosztów lub przychodów 

finansowych. 

 Inwestycje krótkoterminowe 

1. Inwestycje krótkoterminowe w księgach wycenia się na moment ich 

nabycia lub powstania  według cen zakupu. 

2. Rozchód inwestycji jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze 

względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, których ceny 

nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO. 
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3. Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według 

ceny zakupu lub ceny rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest 

niższa. 

4. Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do 

krótkoterminowych aktywów finansowych, jeżeli są płatne 

i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia 

ich założenia, wystawienia lub nabycia. 

 Inwestycje długoterminowe 

1. Inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub 

powstania wycenia się według cen nabycia.  

2. Rozchód inwestycji jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze 

względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, których ceny 

nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO. 

3. Inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według 

ceny nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą 

wartości. 

 Podatek dochodowy 

1. Podatek dochodowy wykazywany w sprawozdaniu finansowym, 

pomniejszający wynik finansowy brutto, składa się z części bieżącej 

i części odroczonej. 

2. Część bieżąca podatku dochodowego wynika z przemnożenia podstawy 

opodatkowania przez bieżącą stawkę podatku dochodowego 

i ewentualnego odjęcia podlegających w danym roku odliczeniu strat 

podatkowych z lat ubiegłych. Podstawą opodatkowania jest zysk 

bilansowy, pomniejszony o przychody bilansowe nie będące 

przychodami podatkowymi danego roku i powiększony o przychody 

podatkowe będące przychodami bilansowymi lat ubiegłych bądź 

w ogóle nie będące przychodami bilansowymi, a także powiększony 

o koszty bilansowe nie będące kosztami podatkowymi danego roku 

i pomniejszony o koszty podatkowe będące kosztami bilansowymi lat 

ubiegłych bądź w ogóle nie będące kosztami bilansowymi. 

3. Część odroczona podatku dochodowego stanowi różnicę pomiędzy 

stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na 

początek roku podatkowego, przy czym rezerwę i aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych 

z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. 

4. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach 

wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą 
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podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa 

i ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

5. 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 stratą podatkową możliwą do 

odliczenia, ustaloną przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

6. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się 

w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości 

zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, 

to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia 

podatku dochodowego w przyszłości. 

7. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku 

dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 

podatkowego. 
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3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

3.1. Charakterystyka dokonań i niepowodzeń emitenta wraz z opisem czynników 

i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe w omawianym okresie 

Najistotniejsze wydarzenia w okresie II kwartału 2015 roku mające wpływ na 

sytuację Hetan Technologies S.A. to: 

 Wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji spółki – Debiut na rynku 
NewConnect 

W dniu 14 kwietnia  2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 339/2015, na mocy której dzień 15 
kwietnia 2015 roku określony został dniem pierwszego notowania w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 25.796.500 (słownie: 
dwudziestu pięciu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy 
pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych przez 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLHTNTH00019”. 

 Zakup środków trwałych ??? 

W związku z sukcesywnym rozwijaniem planów Hetan Technologies S.A. 

stworzenia aplikacji dedykowanej osobom z tzw. „wykluczenia cyfrowego” 

zostały zakupione kolejne etapy składowe aplikacji oraz szkolenia  

e-learning. Projekt jest kontynuowany w II kwartale 2015 roku. 

 Podpisanie trójstronnej umowy ramowej oraz umowy jednostkowej z 
Ośrodkiem Produkcyjno-Wdrożeniowym „Doskomp” sp. z o.o. oraz LPE 
Sp. z o.o. 

Doskomp Sp. z o.o. jest spółką, której przedmiot działalności obejmuje 

między innymi tworzenie dedykowanego oprogramowania, w tym również 

na urządzenia mobilne. W ramach nawiązanej współpracy Doskomp Sp. z o.o. 

na zlecenie Emitenta wykonywać będzie dzieła w postaci programów 

komputerowych. 

LPE Sp. z o.o. jest spółką, której przedmiot działalności obejmuje między 

innymi tworzenie dedykowanych i gotowych szkoleń e-learningowych. W 

ramach nawiązanej współpracy LPE Sp. z o.o. na zlecenie Emitenta 

wykonywać będzie dedykowane szkolenia w wersji e-learningowej.  

Podpisane umowy związane są z aktualnie opracowywanym przez Emitenta 

projektem aplikacji dla rolników. 

Hetan Technologies S.A. zamierza uzupełnić swoją ofertę o rozwiązania 

informatyczne skierowane do klientów, którym zapewnia również 

urządzenia mobilne oraz dostęp do Internetu mobilnego z wykorzystaniem 
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tych urządzeń, służące w szczególności ułatwieniu komunikacji użytkownika 

i korzystania z wybranych usług za pośrednictwem sieci internet. Intencją 

Emitenta jest również, aby rozwiązaniom informatycznym towarzyszyły 

odpowiednie szkolenia kierowane do użytkowników końcowych, w wersji e-

learning. 

Umowa Ramowa została zawarta na czas nieoznaczony. Postanowienia 

Umowy Ramowej mają zastosowanie do wszystkich Umów Jednostkowych 

zawartych między Stronami w okresie obowiązywania Umowy Ramowej.  

 Publikacja wyników za I kwartał 2015 roku - raport kwartalny 

Dnia 15 maja 2015 roku Zarząd spółki Hetan Technologies S.A. przekazał do 

publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2015 roku.  

 Zmiana adresu siedziby 

W dniu 20 maja 2015 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego dokonano rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki na 

następujący: ul Łucka 18 lok. 76, 00-845 Warszawa 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

11 czerwca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Hetan Technologies S.A. Podczas spotkania uchwalono 

podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych: 

- o kwotę nie wyższą niż 60.908,10 zł (sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset 

osiem złotych i dziesięć groszy) dokonane poprzez emisję nie więcej niż 

609.081 (sześćset dziewięć osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda; 

- o kwotę nie wyższą niż 594.936,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery 

tysiące dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt groszy) dokonane 

poprzez emisję nie więcej niż 5.949.366 (pięć milionów dziewięćset 

czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć 

groszy) każda. 

Kolejna podjęta uchwała dotyczy powołania nowej osoby nadzorującej. Do 

składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Davinder Singh Loomba, 

który od 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

NTT System S.A. oraz jest jednym z głównych udziałowców tej firmy. 

 Publikacja wyników za 2014 rok - raport roczny 

W dniu 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, 
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Zarząd spółki Hetan Technologies S.A. przekazał do publicznej wiadomości 

raport roczny za 2014 rok. 

 Zakup środków trwałych  

W związku z sukcesywnym rozwijaniem planów Hetan Technologies S.A. 

stworzenia aplikacji dedykowanej osobom z tzw. „wykluczenia cyfrowego” 

zostały zakupione kolejne etapy składowe aplikacji oraz szkolenia e-learning. 

Zaawansowany projekt będzie kontynuowany w  III kwartale 2015 roku, a 

finalizowany do końca 2015 roku. 

 Zwołanie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hetan 

Technologies S.A. na dzień 27 lipca 2015 r. 

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. zwołał 

na dzień 27 lipca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

Lista Uchwał zaplanowanych do podjęcia na powyższym ZWZA: 

- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 

stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania 

z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie 

przeznaczenia zysku. 

- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. 

do 31.12.2014 r. 

- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Spółki za okres od01.01.2014 r. do 

31.12.2014 r. 

- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.  

- Podjęcie uchwał  w sprawie udzielenia członkowi Zarządu 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. 

- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie 

Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez 

Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady 

Nadzorczej.  

- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do 

sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.  
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Poza zdarzeniami wymienionymi powyżej w omawianym okresie nie wystąpiły 

żadne czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające 

wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  

3.2. Stanowisko zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania 

publikowanych prognoz wyników finansowych grupy kapitałowej 

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników 

finansowych na rok 2014. 

3.3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich 

realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym 

Dokument informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 

pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

W związku z tym Emitent nie przekazuje w niniejszym raporcie kwartalnym opisu 

stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogramu ich realizacji. 

3.4. Informacje na temat aktywności emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności, w tym inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

Najistotniejszym wydarzenie mającym miejsce w II kwartale 2015 roku jest debiut 

Hetan Technologies S.A. na rynku New Connect. Począwszy od 15 kwietnia 2015 

roku Spółka jest notowana w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Notowanie akcji spółki 

w Alternatywnym Systemie Obrotu wpłynęło na zwiększenie rozpoznawalności 

marki i wiarygodności firmy wobec kontrahentów, a także na prestiż i renomę 

spółki związane z funkcjonowaniem jako spółka publiczna.  

Hetan Technologies S.A. w II kwartale 2015 roku, kontynuował prace, 

zainicjowane w kwartale poprzednim, nad projektem mobilnych aplikacji 

internetowych kierowanych w szczególności do grup klientów z obszarów tzw. 

„wykluczenia cyfrowego”. Na potrzeby projektu została podpisana trójstronna 

umowa ramowa pomiędzy Ośrodkiem Produkcyjno-Wdrożeniowym „Doskomp” 

Sp. z o.o. oraz LPE Sp. z o.o.. Hetan Technologies S.A. zamierza uzupełnić swoją 

ofertę o rozwiązania informatyczne skierowane do klientów, którym zapewnia 

również urządzenia mobilne oraz dostęp do Internetu mobilnego z 

wykorzystaniem tych urządzeń, służące w szczególności ułatwieniu komunikacji 

użytkownika i korzystania z wybranych usług za pośrednictwem sieci internet. 

Intencją Emitenta jest również, aby rozwiązaniom informatycznym towarzyszyły 
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odpowiednie szkolenia kierowane do użytkowników końcowych, w wersji e-

learning. 

Umowa Ramowa została zawarta na czas nieoznaczony. Postanowienia Umowy 

Ramowej mają zastosowanie do wszystkich Umów Jednostkowych zawartych 

między Stronami w okresie obowiązywania Umowy Ramowej 

Projekt jest kontynuowany w III kwartale 2015 roku.  

Ponadto w II kwartale 2015 roku Spółka powołała nowego członka Rady 

Nadzorczej Pana Davindera Singh Loomba – współakcjonariusza oraz 

Wiceprzewodniczągo Rady Nadzorczej NTT System S.A. 

3.5. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji 

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 

Emitenta nie dotyczy obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych.  

3.6. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową  

Nie dotyczy. 

3.7. Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu 

okresowego,  przedstawia się następująco: 

Tabela 6 Struktura akcjonariatu Hetan Technologies S.A. wg stanu na dzień przekazania raportu 

okresowego za I kwartał 2015 roku 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% udział w 

akcjonariacie 
Liczba głosów 

% głosów  
na WZ 

Hetan Technologies GmbH  

z siedzibą w Berlinie 
18.057.550 70% 18.057.550 70% 

Internet Stars Beteiligungs 

GmbH z siedzibą  

w Konstanz (Niemcy) 

2.580.000 10% 2.580.000 10% 

Pozostali (posiadający 

poniżej 5% głosów na WZ) 
5.158.950 20% 5.158.950 20% 

Razem 25.796.500 100% 25.796.500 100% 

Źródło: Emitent 
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Większościowym akcjonariuszem Hetan Technologies S.A., posiadającym na dzień 

przekazania niniejszego raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki, jest spółka Hetan Technologies GmbH z siedzibą w Berlinie. 

Wskazanemu akcjonariuszowi przysługuje 18.057.550 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A Emitenta stanowiących 70% akcjonariatu Emitenta 

i uprawniających do 70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Emitenta.  

Kolejnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta jest spółka Internet Stars Beteiligungs 

GmbH z siedzibą w Konstanz (Niemcy). Spółka ta posiada 2.580.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii A Emitenta stanowiących 10% akcjonariatu Emitenta 

i uprawniających do 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Emitenta. 

3.8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, 

w przeliczeniu na pełne etaty  

Stan zatrudnienia przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: 2 osoby. 

3.9. Oświadczenie zarządu 

Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy niniejsze kwartalne 

skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają 

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową 

i ekonomiczną Emitenta oraz jego wyniki finansowe. Jednocześnie Zarząd 

oświadcza, że sprawozdanie z działalności Hetan Technologies S.A. zawiera 

prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji w Spółce. 

 

Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku 

 

Arno Alexander Sardelic 

Prezes Zarządu 

Hetan Technologies S.A. 

 


