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Oświadczenie 

Zarządu Unified Factory spółka akcyjna w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji 

ujętych w raporcie półrocznym 

 

 

Zarząd Unified Factory spółka akcyjna oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą półroczne 

skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 

zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Unified Factory spółka akcyjna oraz jej wynik finansowy, oraz że półroczne 

sprawozdanie z działalności Unified Factory spółka akcyjna zawiera prawdziwy obraz rozwoju 

i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka jakie mogą pojawić się 

w jej działalności.  

 

 

Maciej Okniński  

Prezes Zarządu 

 

 

Warszawa, dnia 30 września 2015 roku 
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Sprawozdanie Zarządu Unified Factory Spółka Akcyjna 

z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2015 roku 

 

Sprawozdanie Zarządu Unified Factory spółka akcyjna za okres 6 miesięcy zakończonych w dniu 30 czerwca 

2015 roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku 

(Dz.U. z 2013 roku poz. 330, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz wymogami Załącznika Nr 4 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów 

dłużnych instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.  

 

 

Informacje podstawowe  

 

Nazwa Spółki: Unified Factory spółka akcyjna (dawniej Databroker spółka akcyjna) 

Adres siedziby Spółki: Elektoralna 12 A, 00-139 Warszawa 

Numer KRS: 0000322316 

NIP: 1132452952 

REGON: 015573000 

Adres strony internetowej: unifiedfactory.pl 

Podstawowy rodzaj działalności: producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę 

klienta  

Wysokość kapitału zakładowego: 5 040 000,00 złotych  

Kapitał akcyjny: 5 600 000 akcji o wartości 0,90 zł każda 

  

 

 

 

 

 

http://unifiedfactory.pl/
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Komentarz do wyników finansowych I półrocza 2015 roku 

 

(w tysiącach złotych) 
01.01.2015 

30.06.2015 

 01.01.2014 

30.06.2014 

    
Zmiana       

       

Przychody ze sprzedaży 12 712   5 903   215,3% 

 

Zysk z działalności operacyjnej 1 971  261   754,5% 

       

Zysk netto  1 481  142   1 043,2% 

 

EBITDA 2 477  550   450,4% 

 

Kapitały własne  3 495  1 746   200,2% 

 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 713  865   198,0% 

 

 

W okresie pierwszego półrocza 2015 roku Spółka osiągnęła rekordowy w historii przedsiębiorstwa wzrost 

wszystkich, kluczowych parametrów finansowych. Przychody w tym okresie osiągnęły poziom 12 712 tysięcy 

złotych, wyższy o 215,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dynamiczny wzrost sprzedaży 

pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku podkreśla fakt, iż przychody tego okresu stanowią 86% sprzedaży 

osiągniętej przez Spółkę w całym roku obrotowym 2014. Jeśli chodzi o podział przychodów generowany 

w rozbiciu na dwa podstawowe segmenty działalności operacyjnej, to 67% przychodów stanowi sprzedaż usług 

w obszarze outsourcingu sprzedaży i obsługi klienta, natomiast 33% przychodów pochodzi ze sprzedaży wdrożeń 

systemowych wielomodułowej platformy Customer Service Automation czyli autorskich rozwiązań 

technologicznych automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta. Są one realizowane w oparciu o zaawansowane 

algorytmy pamięci asocjacyjnej do przetwarzania danych, wykorzystujących algorytmy Big Data. Strategicznym 

celem Zarządu Spółki jest odwrócenie obecnej struktury sprzedaży, na korzyść bardziej rentownej sprzedaży 

usług technologicznych realizowanej, w oparciu o Customer Service Automation kosztem usług 

outsourcingowych. 
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Zysk z działalności operacyjnej osiągnięty przez Spółkę w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku 

wyniósł 1 971 tysięcy złotych i był wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 

o 754,5%.   stosunku do całego 2014 roku, wzrost ten wyniósł 266,6%. Tak dynamiczny wzrost rentowności był 

możliwy głównie dzięki podpisaniu w tym okresie blisko 70 kontraktów wdrożeniowych w kilku krajach świata 

(Niemcy, Szwajcaria, Czechy, Iran i Chiny) oraz przychodów z tego tytułu.  

 

W opisywanym okresie nastąpił także dynamiczny wzrost poziomu EBITDA. W I półroczu 2015 roku wyniosła 

ona 2 477 tysięcy złotych i była wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy jej poziom 

wyniósł 550 tysięcy złotych, o 1 927 tysięcy złotych (tj. o 450,4%). W stosunku do wyników całego 2014 roku, 

dynamika wskaźnika EBITDA wyniosła 166,7%.  

 

W efekcie zysk netto Spółki osiągnął na koniec czerwca 2015 roku, poziom 1 481 tysięcy złotych podczas gdy 

w analogicznym okresie roku 2014, wyniósł 142 tysięcy złotych. Oznacza to imponującą dynamikę wzrostu 

zysku na poziomie 1 043,2%, a więc ponad 10-krotną. Porównując wynik netto pierwszych sześciu miesięcy 

bieżącego roku z wynikiem całego 2014 roku, dynamika ta wyniosła odpowiednio 362%. 

Komentując pozostałe parametry finansowe Spółki należy zwrócić uwagę, iż wraz z dynamicznym wzrostem 

przychodów, wskaźników EBIT, EBITDA i zysku netto, systematycznie rosną kapitały własne spółki, które 

na koniec pierwszego półrocza 2015 roku osiągnęły poziom 3 495 tysięcy złotych versus 1 746 tysięcy złotych 

w 2014 roku, a więc uległy podwojeniu. Dobrą kondycję finansową Spółki i jej zdolność do utrzymania 

dotychczasowego tempa wzrost podkreśla także prawie dwukrotny wzrost poziomu środków pieniężnych, jakie 

Spółka wygenerowała na koniec czerwca bieżącego roku tj. 1 713 tysięcy złotych (w I półroczu 2014 roku było 

to odpowiednio 865 tysięcy złotych).                  

 

Plany Zarządu Spółki na kolejne kwartały  

 

W ciągu kolejnych kwartałów Zarząd Spółki planuje utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu i dalsze 

rozwijanie działalności operacyjnej o zasięgu globalnym w oparciu o własne rozwiązania technologiczne 

(platforma Customer Service Automation). Na 2016 rok planowane jest wejście z usługami na nowe rynki 

krajowe: Hiszpania, Portugalia, Rumunia, a poprzez szwajcarskiego klienta także do Szwecji, Norwegii, 

Finlandii, Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Powinno to przynieść kolejnych 50 kontraktów 

wdrożeniowych). Zarząd Spółki planuje równoległe rozwijanie współpracy oraz pozyskiwanie nowych 

kontrahentów w krajach, w których jest już obecny (zwłaszcza w Iranie, Niemczech i w Szwajcarii). Drugim 

kierunkiem rozwoju własnej technologii Customer Servis Automation, będzie szersze wejście na rynek małych 

i średnich przedsiębiorstw z narzędziami nie posiadającymi ograniczeń terytorialnych ani językowych. Będzie się 

to wiązało z koniecznością rozbudowy zespołu developerów i programistów w Spółce z obecnych 10 do 20 osób.  
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W planach Zarząd Spółki jest równoległe rozwijanie nowych kanałów sprzedaży. Pierwszym z nich jest 

rozwijanie kanału sprzedaży produktu w modelu SaaS. Polega on na dystrybucji oprogramowania w ramach 

chmury obliczeniowej, w której moduły systemu Customer Servis Automation są przechowywane i udostępniane 

przez producenta użytkownikom za pośrednictwem Internetu. Drugim kanałem sprzedaży autorskich rozwiązań 

Customer Servis Automation będzie model White Label czyli odsprzedaż licencji innym firmom, które 

sprzedawać będą produkt pod własną marką, zwłaszcza na wybranych rynkach zagranicznych. Trzecim, 

rozwijanym kanałem sprzedaży przez Spółkę będzie integracja z kanałami e-commerce przy wykorzystaniu 

technologii automatyzujących obsługę internetowych kanałów sprzedaży. W ramach realizowanej strategii 

planowane jest uruchomienie narzędzi typu OCR (ang. Optical Character Recognition) czyli oprogramowania 

służącego do automatycznego rozpoznawania znaków i całych tekstów w oparciu o rozwiązania pamięci 

asocjacyjnej. Drugim z narzędzi jest ABR (ang. Auditory Brainstem Response) umożliwiający rejestrację głosu 

i przesyłanie bodźców słuchowych, które są podstawą rozwiązań umożliwiających automatyzację procesu obsługi 

klienta. Trzecim z planowanych narzędzi jest dalszy rozwój rozwiązań pamięci asocjacyjnej w ramach projektu 

Menerva. Spółka planuje rozwijać go w oparciu o m.in. fundusze unijne (głownie programy z obszaru Innowacji 

oraz Badań i Rozwoju). 

 

Zarząd ocenia, iż wszystkie powyżej opisane działania powinny przynieść docelowy efekt finansowy w postaci 

wzrostu rentowności z obecnych 9,5% do 27%.  

 

Skład Zarządu Unified Factory Spółka Akcyjna 

 

W okresie objętym niniejszym raportem, nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.  

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 18 czerwca 2015 r., Zarząd działał w dwuosobowym składzie:  

 Maciej Okniński - Prezes Zarządu 

Tymon Betlej - Wiceprezes Zarządu. 

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowego Zarządu, w dniu 18 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Zarządu w nowym, jednoosobowym składzie. Zarząd 

Spółki tworzy obecnie: 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
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Maciej Okniński – Prezes Zarządu  

 

Skład Rady Nadzorczej Unified Factory Spółka Akcyjna 

W raportowanym okresie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

Do dnia 18 czerwca 2015 r. Radę Nadzorczą tworzyli: 

Robert Sapieha- Przewodniczący  

Beata Nawrat- Wiceprzewodnicząca 

Filip Kalczyński – Wiceprzewodniczący  

 

W dniu 18 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie odwołania 

Roberta Sapiehy, Beaty Nawrat i Filipa Kalczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.  

Obecnie skład Rady Nadzorczej tworzą: 

Cezary Nowosad- Przewodniczący 

Robert Sapieha- Wiceprzewodniczący 

Daniel Klos- Członek Rady 

Tomasz Wilczyńki – Członek Rady 

Konrad Latkowski – Członek Rady  

 

Spółka czeka obecnie na rejestrację opisanych wyżej zmian osobowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Unified Factory spółka akcyjna na dzień 

30 czerwca 2015 roku 

Na dzień 30 czerwca 2015 roku, Unified Factory spółka akcyjna nie tworzy grupy kapitałowej. Należy jednak 

wskazać, iż w dniu 18 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały mające na celu 

utworzenie grupy kapitałowej poprzez nabycie 100 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki UFactory S.A. 

Celem tej transakcji jest pozyskanie zasobów do dalszego rozwoju aplikacji stanowiącej fundament Platformy 

Customer Service Automation oraz przeniesienie usług: call center, bazy danych oraz obsługi programów 

lojalnościowych do spółki zależnej UFactory S.A. Utworzenie grupy kapitałowej uzależnione jest od rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego poprzez emisję akcji objętych w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci 100 proc. akcji w kapitale zakładowym UFactory S.A.  
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Zarząd Emitenta oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 

serii C został złożony do sądu. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego sąd rejestrowy 

dokonał wadliwego wpisu, który obecnie jest korygowany. 

 

Zdarzenia istotne dotyczące działalności Unified Factory Spółka Akcyjna, mające wpływ 

na wyniki finansowe oraz sytuację Spółki w I półroczu 2015 roku 

 

1/  styczeń: wprowadzenie brandu Unified Factory jak głównego produktu zawierającego funkcjonalności 

komunikacyjne oraz zarządzania projektami zawarte w systemie klasy Customer Service Automation. 

Podpisanie pierwszych umów wdrożeniowych.  

2/ luty: Zarząd Spółki dokonał przydziału 3000 sztuk  3-letnich obligacji serii A o wartości nominalnej 

1.000 zł każda.  

3/ czerwiec: 

a.  zatwierdzenie roku obrotowego 2015; 

b. podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym 

akcjonariuszom oraz zmiany Statutu Emitenta, w tym nazwy Spółki; 

 

Perspektywy rozwoju Unified Factory spółka akcyjna w najbliższych kwartałach  

Zostały one opisane na stronach 5 i 6 niniejszego sprawozdania.  

  

Zdarzenia istotne dotyczące działalności Unified Factory Spółka Akcyjna, mające wpływ 

na wyniki finansowe oraz sytuację Spółki w I półroczu 2015 roku jakie miały miejsce po 

zakończeniu okresu raportowego  

W okresie po zakończeniu okresu sprawozdawczego do dnia publikacji, nie zaszły tego typu zdarzenia.  

 

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, istotnych dla oceny sytuacji finansowej Spółki, 

w tym zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań  

 

Przedstawiony poniżej katalog czynników ryzyka i zagrożeń nie ma charakteru zamkniętego i obejmuje 

najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki należy uwzględnić dokonując oceny 

finansowej i gospodarczej Spółki. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie 

mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Spółki nie zostały w niniejszym  
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dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestorów 

celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału.  

 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność  

 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Ewentualne 

zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych 

oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. 

W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, 

jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Spółki, co może mieć 

negatywny wpływ na wyniki. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację 

gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię do występujących zmian. Celem 

ograniczenia tego ryzyka Zarząd zamierza zwiększyć dywersyfikację rynków zbytu poprzez stopniowe 

zwiększanie eksportu swoich produktów i usług do innych krajów. 

 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce 

 

Realizacja przez Spółkę celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, będzie 

uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań Zarządu, w tym 

m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, 

które wpływają na poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, 

strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób 

negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Spółkę. Celem ograniczenia tego 

ryzyka Zarząd na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem 

dostosowując strategię działalności do występujących zmian. 

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, 

a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Spółki 

mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego  
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oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być 

ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Spółki, a tym samym spadek wartości  

 

aktywów. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów 

prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

działalności do występujących zmian. 

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów 

i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, 

wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować 

niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Zarząd Spółki decyzji 

biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost 

efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych. Zarząd Spółki na 

bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia działalności przepisów podatkowych i sposobu ich 

interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię działalności do występujących 

zmian. 

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

  

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne 

działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie 

wpłynąć na działalność Spółki. Zarząd na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej 

i niezakłóconej działalności Spółki, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane 

czynniki ryzyk. 

 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki 

 

Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego   

 

Sektor innowacyjnych technologii, w którym działa Spółka podlega nieustannym zmianom związanym 

ze zmianami i rozwojem technologii. Odpowiednim zmianom podlega też prawo regulujące działalność 

gospodarczą. Przy jednoczesnej niskiej jakości prac legislacyjnych w Polsce, istotnym ryzykiem dla dynamiki  
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i rozwoju działalności Spółki mogą być szybkie i nieprzemyślane zmiany w przepisach prawa. Może to wpływać 

na bieżącą działalność i rynkową pozycję Spółki, szczególnie w skutek niejasności, co do uwarunkowań 

prawnych, a także poprzez generowanie znaczących kosztów w celu dostosowania się do nowo wprowadzanych 

regulacji. Zarząd na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych dla sektora przepisów prawnych i sposobu ich 

interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię działalności do występujących 

zmian.  

 

Ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych 

 

Intensywny rozwój branży innowacyjnych technologii wymaga dla utrzymywania oraz powiększania poziomu 

sprzedaży dokonywania znaczących inwestycji. Jest to związane z charakterystyką branży, dla której właściwe 

są szybkie zmiany technologiczne oraz ostra walka konkurencyjna. Te zjawiska niosą ze sobą ryzyko 

konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych w stosunkowo krótkim okresie czasu.  

 

Ryzyko związane z uzależnieniem od osób zajmujących kluczowe stanowiska, możliwością utraty kluczowych 

członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej, wykwalifikowanej kadry prac 

 

Na działalność Spółki istotny wpływ wywiera zaangażowanie kierownictwa, jak i kluczowych pracowników. 

Wiedza oraz doświadczenie Zarządu Spółki oraz pracowników wyższego szczebla miały pozytywny wpływ 

na dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności w poprzednich latach, jak również przyczyniają się 

do skuteczności długoterminowej strategii rozwoju. Uzależnienie od osób zajmujących kluczowe stanowiska, 

lub ich utrata mogłyby w krótkim okresie spowodować pogorszenie jakości i terminowości świadczonych usług. 

W przypadku utrzymania się takiego stanu w średnim i dłuższym okresie mogłoby to skutkować obniżeniem 

planowanych zysków Spółki.  

 

Ryzyko konkurencji 

 

Spółka spotyka się z konkurencją na rynku, a działalność podmiotów konkurencyjnych może spowodować pewne 

ryzyko dla dalszego rozwoju. Istotną konkurencją dla Spółki są firmy oferujące technologię i usługi w zakresie 

wsparcia sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji masowej oraz automatyzacji. Dla zapewnienia sobie ochrony 

przez niekorzystnymi skutkami działania otoczenia konkurencyjnego Zarząd planuje zdywersyfikować obecnie 

prowadzoną działalność poprzez wejście w nowe segmenty działalności związane głównie z innowacyjną 

technologią, automatyzacją procesów biznesowych oraz nowych narzędzi służących do masowej komunikacji  
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z klientem (m.in. poprzez wdrożenia modułu platformy CSA - Customer Service Automation oraz poszerzenia 

portfela klientów zagranicznych.  

 

Ryzyko niezrealizowanych kontraktów 

 

Działalność Spółki polega w dużej mierze na realizacji projektów o wysokim stopniu złożoności. Ryzyko 

niezrealizowania danego kontraktu może wiązać się z jego natychmiastowym zakończeniem, złożeniem 

reklamacji lub wystąpieniem z roszczeniami finansowymi. Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć pewien 

wpływ na sytuację i wyniki finansowe. W opinii Zarządu Spółki, prawdopodobieństwo wystąpienia opisanego  

 

 

ryzyka jest stosunkowo niewielkie. Spółka zatrudnia profesjonalną kadrę, którą tworzą osoby posiadające 

wysokie kompetencje oraz w wielu przypadkach wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych procesów.  

 

Ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych 

 

Działalność Spółki opiera się na wykorzystaniu infrastruktury informatycznej, a tym samym wiążę się 

z zagrożeniami typowymi dla sieci informatycznych, czyli ryzykiem włamania do systemu, paraliżu sieci lub 

kradzieży danych o udostępnianych usługach lub danych osobowych podlegających rygorowi ustawy o ochronie 

danych osobowych. Niebezpieczeństwo włamania, kradzieży danych teleinformatycznych lub paraliżu systemu 

wiążę się z zagrożeniem dla możliwości świadczenia usług przez Spółkę. Z kolei kradzież lub udostępnienie 

danych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi ustawą lub 

roszczeniami osób poszkodowanych. Zarząd Spółki stara się stosować wszelkie dostępne systemy ochrony przed 

włamaniami do jego systemu. W Spółce funkcjonują stosowne instrukcje dotyczące sposobu zarządzania 

systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w sytuacji 

naruszenia danych osobowych. Treść powyższych instrukcji jest w pełni zgodna z zapisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Spółka posiada ponadto niezbędne zabezpieczenia systemu 

informatycznego na wysokim poziomie. Urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych zabezpieczone są przed utratą tych danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci 

zasilającej. System informatyczny przetwarzający dane osobowe wyposażony jest w mechanizmy 

uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli dostępu do tych danych. Odpowiedzialność za całość bezpieczeństwa 

danych osobowych w spoczywa na pracowniku Spółki odpowiedzialnych za administrowanie bezpieczeństwa 

informacji.  
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Ryzyko awarii sprzętu 

 

Działalność Spółki oparta jest w dużej mierze o innowacyjną technologię oraz o nowoczesną infrastrukturę 

teleinformatyczną. Istnieje ryzyko awarii całości bądź części posiadanego sprzętu, która potencjalnie może 

w znaczący sposób wpłynąć na terminowość oraz jakość realizowanych usług dla ich odbiorców. Zagrożeniem 

dla działalności Spółki są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Grozi to potencjalnie koniecznością 

wstrzymania wszystkich realizowanych projektów do czasu usunięcia awarii. Prawdopodobieństwo wystąpienia 

tak poważnej awarii należy uznać jednak za nieduże, a ciągłość pracy jest chroniona wielostopniowym systemem 

dodatkowych zabezpieczeń. 

 

 

Ryzyko utraty kluczowych klientów 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka realizuje kilkadziesiąt znaczących kontraktów, głównie 

wieloletnich. Struktura przychodów jest zdywersyfikowana, co oznacza, iż w przypadku utraty któregoś z nich, 

przychody Spółki nie ulegną drastycznemu obniżeniu. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której Spółka 

utraci w jednym czasie kilku kluczowych klientów, co może wpłynąć na wyniki finansowe osiągane w kolejnych 

latach obrotowych oraz uniemożliwi zrealizowanie prognoz finansowych.  

 

Ryzyko związane z realizacją strategii  

 

Efektywność działania, mierzona wielkością zysków i poziomem rentowności, zależy od zdolności Spółki 

do określenia i realizowania strategii, która będzie skuteczna w długim horyzoncie czasowym. Ewentualne 

podjęcie nietrafionych decyzji, wynikających z dokonania niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolność 

przystosowania się Spółki do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może 

nieprzewidziane, negatywne skutki finansowe. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia 

prowadzona jest ciągła bieżąca analiza wszystkich czynników mających wpływ na realizację przyjętej strategii 

tak, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego, 

a co za tym idzie - dostosowania strategii do tych zmian. Wsparciem dla tego procesu są wdrożone w Spółce 

narzędzia do sprawozdawczości zarządczej, pozwalające na bieżąco monitorować realizację założonych celów 

strategicznych.  
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Ryzyko braku spłaty zobowiązań wobec Obligatariuszy 

 

W kolejnych okresach Spółka będzie zobowiązana do wypłaty odsetek od Obligacji oraz wykupu Obligacji. 

W związku z tym, w przypadku braku wolnych środków pieniężnych, nie można wykluczyć ryzyka związanego 

z nieterminowym wykupem Obligacji przez Spółkę lub też brakiem możliwości ich wykupu. W przypadku 

niewystarczającej ilości wygenerowanych środków na wykup Obligacji Spółka nie wyklucza emisji akcji, emisji 

kolejnej serii obligacji w celu zrolowania Obligacji lub też zaciągnięcia kredytu bankowego. Płynność finansowa 

Spółki pozwala obecnie zakładać bezproblemową spłatę zobowiązań z tytułu Obligacji. 
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Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2015 roku  

 

Wybrane dane finansowe  

Wyszczególnienie  30.06.2014 PLN  30.06.2015 PLN  30.06.2014 EUR  30.06.2015 EUR  

Przychody netto ze 
sprzedaży  

5 903 336,04 12 712 033,04 1 418 764,22 3 030 715,49 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej  

261 373,15 1 971 959,19 62 816,49 470 140,95 

Zysk brutto  186 280,71 1 792 758,12 44 769,33 427 417,06 

Zysk netto  142 067,71 1 481 976,12 34 143,51 353 322,55 

Kapitał własny  1 746 134,72 3 495 461,34 419 653,13 833 363,85 

Należności 
krótkoterminowe  

1 985 955,86 5 511 709,44 477 289,98 1 314 063,86 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne  

865 014,37 1 713 866,18 207 891,17 408 608,19 

Zobowiązania 
długoterminowe  

2 023 268,00 3 864 787,03 486 257,30 921 415,94 

Zobowiązania 
krótkoterminowe  

4 209 495,21 6 206 161,76 1 011 679,01 1 479 630,40 

Amortyzacja  288 807,86 505 140,14 69 409,95 120 432,04 

Kapitał własny  1604067,01 2013485,22 385 509,63 480 041,30 

 

Rachunek zysków i strat  

 
   

Lp. Tytuł 
Wykonanie za okres   

1.01.-30.06.2015r. 1.1.-30.06.2014r. 

A 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12 712 033.04 5 903 336.04 

- od jednostek powiązanych     

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 009 512.42 5 928 333.89 

II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna) 119 884.57 (24 997.85) 

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0.00 0.00 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 582 636.05 0.00 

B Koszty działalności operacyjnej 10 834 532.74 5 663 996.01 

I Amortyzacja 505 140.14 288 807.86 

II Zużycie materiałów i energii 153 084.49 63 374.21 
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III Usługi obce 4 865 547.97 3 645 713.03 

IV Podatki i opłaty, w tym: 23 246.93 7 152.95 

  - podatek akcyzowy 0.00 0.00 

V Wynagrodzenia 1 541 393.22 1 409 488.58 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 245 479.75 237 003.12 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 21 514.34 12 456.26 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 479 125.90 0.00 

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1 877 500.30 239 340.03 

D Pozostałe przychody operacyjne 159 302.93 28 558.30 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00 

II Dotacje 149 653.26 24 083.28 

III Inne przychody operacyjne 9 649.67 4 475.02 

E Pozostałe koszty operacyjne 64 844.04 6 525.18 

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00 

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.08 

III Inne koszty operacyjne 64 844.04 6 525.10 

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 971 959.19 261 373.15 

G Przychody finansowe 2 736.98 2 858.80 

    

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0.00 0.00 

- od jednostek powiązanych 0.00 0.00 

II Odsetki, w tym: 2 736.98 2 858.80 

- 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 0.00 0.00 

H Koszty finansowe 181 938.05 77 951.24 

I Odsetki, w tym: 180 792.30 48 020.72 

- dla jednostek powiązanych 0.00 0.00 

II Strata ze zbycia inwestycji 0.00 0.00 

III Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00 

IV Inne 1 145.75 29 930.52 

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 1 792 758.12 186 280.71 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0.00 0.00 

I Zyski nadzwyczajne 0.00 0.00 
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II 

 

 

 

Straty nadzwyczajne 0.00 0.00 

K Zysk (strata) brutto (I±J) 1 792 758.12 186 280.71 

L Podatek dochodowy 310 782.00 44 213.00 

  Należny 310 782.00 44 213.00 

  Odroczony 0.00 0.00 

M 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia 

straty) 0.00 0.00 

N Zysk (strata) netto (K-L-M) 1 481 976.12 142 067.71 

 

Bilans 

Aktywa 

 
   

Lp. Tytuł 2015-06-31 2014-06-30 

A AKTYWA TRWAŁE 6 407 060.73 5 745 807.12 

I Wartości niematerialne i prawne 5 558 282.89 4 950 872.56 

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00 

2 Wartość firmy 0.00 0.00 

3 Inne wartości niematerialne i prawne 5 119 153.10 4 872 872.56 

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 439 129.79 78 000.00 

II Rzeczowe aktywa trwałe 719 827.84 622 557.56 

1 Środki trwałe 719 827.84 620 984.56 

A grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 0.00 

B budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  248 082.51 280 987.59 

C urządzenia techniczne i maszyny 369 856.11 336 648.47 

D środki transportu 100 919.11 (0.00) 

E inne środki trwałe 970.11 3 348.50 

2 Środki trwałe w budowie 0.00 1 573.00 

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 jednostek pozostałych 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 lub akcje 0.00 0.00 

  - inne papiery wartościowe 0.00 0.00 

  - udzielone pożyczki 0.00 0.00 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00 

B w 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 
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- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00 

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 128 950.00 172 377.00 

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 128 950.00 172 377.00 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00 

B AKTYWA OBROTOWE 9 657 571.46 3 996 037.01 

I Zapasy 161 626.48 20 950.64 

1 Materiały 0.00 0.00 

2 Półprodukty i produkty w toku 161 626.48 20 536.14 

3 Produkty gotowe 0.00 0.00 

4 Towary 0.00 414.50 

5 Zaliczki na dostawy 0.00 0.00 

II Należności krótkoterminowe 5 511 709.44 1 985 955.86 

1 Należności od jednostek powiązanych 0.00 0.00 

A z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0.00 0.00 

  - do 12 miesięcy 0.00 0.00 

  - powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00 

B Inne 0.00 0.00 

2 Należności od pozostałych jednostek 5 511 709.44 1 985 955.86 

A z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 333 076.95 1 594 680.52 

  - do 12 miesięcy 5 333 076.95 1 594 680.52 

  - powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00 

B 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 99 373.40 292 347.00 

C Inne 79 259.09 98 928.34 

D dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00 

III Inwestycje krótkoterminowe 1 713 866.18 865 014.37 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 713 866.18 865 014.37 

A w jednostkach powiązanych 0.00 0.00 

  - udziały lub akcje 0.00 0.00 

  - inne papiery wartościowe 0.00 0.00 

  - udzielone pożyczki 0.00 0.00 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00 

B w 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 1 713 866.18 865 014.37 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 713 866.18 865 014.37 

  - inne środki pieniężne 0.00 0.00 

  - inne aktywa pieniężne 0.00 0.00 

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 270 369.36 1 124 116.14 

 AKTYWA RAZEM 16 064 632.19 9 741 844.13 
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Pasywa 

    
Lp. Tytuł 2015-06-30 2014-06-30 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 495 461.34 1 746 134.72 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 540 000.00 540 000.00 

II 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 

ujemna) 0.00 0.00 

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0.00 0.00 

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 1 064 067.01 994 150.89 

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0.00 0.00 

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0.00 0.00 

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 409 418.21 69 916.12 

VIII Zysk (strata) netto 1 481 976.12 142 067.71 

IX 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 0.00 0.00 

B 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 12 569 170.85 7 995 709.41 

I Rezerwy na zobowiązania 120 097.00 78 113.66 

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 113 097.00 67 249.00 

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00 

  - długoterminowa  0.00 0.00 

  - krótkoterminowa 0.00 0.00 

3 Pozostałe rezerwy 7 000.00 10 864.66 

  - długoterminowe 0.00 0.00 

  - krótkoterminowe 7 000.00 10 864.66 

II Zobowiązania długoterminowe 3 864 787.03 2 023 268.00 

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00 

2 Wobec pozostałych jednostek 3 864 787.03 2 023 268.00 

a kredyty i pożyczki 785 798.46 2 023 268.00 

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 000 000.00 0.00 

c inne zobowiązania finansowe 78 988.57 0.00 

d Inne 0.00 0.00 

III Zobowiązania krótkoterminowe 6 206 161.76 4 209 495.21 

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 214 167.50 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0.00 212 630.00 
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  - do 12 miesięcy 0.00 212 630.00 

  - powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00 

b Inne 0.00 1 537.50 

 

 

2 Wobec pozostałych jednostek 6 206 161.76 3 995 327.71 

a kredyty i pożyczki 2 397 958.38 1 368 110.18 

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00 

c inne zobowiązania finansowe 15 327.68 26 410.11 

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 797 261.13 1 800 883.70 

  - do 12 miesięcy 2 797 261.13 1 800 883.70 

  - powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00 

e zaliczki otrzymane na dostawy 261 980.65 196 940.00 

f zobowiązania wekslowe 0.00 0.00 

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 573 786.17 457 939.22 

h z tytułu wynagrodzeń 158 310.25 142 478.02 

i Inne 1 537.50 2 566.48 

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00 

IV Rozliczenia międzyokresowe 2 378 125.06 1 684 832.54 

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 378 125.06 1 684 832.54 

  - długoterminowe 2 378 125.06 1 684 832.54 

  - krótkoterminowe 0.00 0.00 

   PASYWA RAZEM 16 064 632.19 9 741 844.13 

 

 

Rachunek przepływów pieniężnych 

Lp. Tytuł 2015-01-01 - 2015-06-30 2014-01-01 - 2014-06-30 

A. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej     

 I. Zysk (strata) netto 1 481 976.12 142 067.71 

II. Korekty razem -2 185 483.74 -77 260.71 

1  Amortyzacja 505 140.14 288 807.86 

2  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0.00 0.00 

3 Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 167 327.42 56 633.01 

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0.00 0.00 
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5 Zmiana stanu rezerw -8 000.00 -7 550.10 

6 Zmiana stanu zapasów -119 884.56 45 597.85 

7 Zmiana stanu należności -601 339.22 -748 958.42 

8 

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów -951 349.68 1 052 205.46 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 174 640.86 -760 131.71 

10 Inne korekty -2 736.98 -3 864.66 

III. 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

(I+- II) -703 507.62 64 807.00 

B. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ     

I. Wpływy 338 454.00 572 000.00 

1 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 0.00 0.00 

2 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 0.00 0.00 

3 Z aktywów finansowych, w tym: 0.00 0.00 

4 Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) 338 454.00 572 000.00 

II. Wydatki 418 106.69 1 034 483.97 

1 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 13 060.26 1 013 483.97 

2 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

prawne 405 046.43 21 000.00 

3 Na aktywa finansowe 0.00 0.00 

4 Inne wydatki inwestycyjne 0.00 0.00 

III. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

(I-II) -79 652.69 -462 483.97 

C. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ     

I. Wpływy 3 197 588.99 1 725 251.61 

1 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 

in.instr.kap. oraz dopłat do kapit. 0.00 0.00 

2 Kredyty i pożyczki 194 852.01 1 725 251.61 

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 3 000 000.00 0.00 

4 Inne wpływy finansowe 2 736.98 0.00 

II. Wydatki 793 394.22 729 627.02 

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0.00 0.00 

2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0.00 0.00 

3 

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 

podziału zysku 0.00 0.00 

4 Spłaty kredytów i pożyczek 599 155.10 664 713.29 

 

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00 

6 Z tytułu zobowiązań finansowych 0.00 8 280.72 

7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasigu finansowego 26 911.70 0.00 

8 Odsetki 167 327.42 56 633.01 

9 Inne wydatki finansowe 0.00 0.00 

III. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-

II) 2 404 194.77 995 624.59 

D. 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+-

B.III.+-C.III) 1 621 034.46 597 947.62 
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E. 

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN.,w 

tym z tyt.różnic kursowych 1 621 034.46 597 947.62 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 92 831.72 267 066.75 

G. 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-G), 

w tym: 1 713 866.18 865 014.37 

     - o ograniczonej możliwości dysponowania     

 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

    
Lp. Tytuł 2015-01-01 - 2015-06-30 2014-01-01 - 2014-06-30 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 013 485.22 1 604 067.01 

    - zmiana zasad rachunkowości 0.00 0.00 

I.a. 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po 

uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 013 485.22 1 604 067.01 

1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  540 000.00 540 000.00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0.00 0.00 

  a) zwiększenia (z tytułu) 0.00 0.00 

  

  - podwyższenie wg zapisu aktu notarialnego - dopłata 

udziałowca 0.00 0.00 

  

  - przeznaczenie kapitału zapasowego na kapitał własny 

zgodnie z zapisam aktu notarialnego 0.00 0.00 

  b) zmniejszenia (z tytułu) 0.00 0.00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 540 000.00 540 000.00 

2 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 

okresu 0.00 0.00 

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy  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 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0.00 0.00 

4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 064 067.01 994 150.89 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0.00 0.00 

  a) zwiększenia (z tytułu) 0.00 0.00 

    - emisji akcji powyżej wartości 0.00 0.00 

    - z podziału zysku (ustawowo) 0.00 0.00 

  

  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 

minimalną wartość) 0.00 0.00 

  b) zmniejszenia (z tytułu) 0.00 0.00 

    - przekazanie na kapitał zakładowy Spółki 0.00 0.00 

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 1 064 067.01 994 150.89 

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 

 

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 



 

23 
 

 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 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 409 418.21 69 916.12 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 409 418.21 69 916.12 

    - korekty błędów podstawowych 0.00 0.00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 409 418.21 69 916.12 

  a) zwiększenia (z tytułu) 0.00 0.00 

    - podziału zysku z lat ubiegłych 0.00 0.00 

  b) zmniejszenia (z tytułu) 0.00 0.00 

    - wypłacone dywidendy i udziały 0.00 0.00 

    - zwiększenie kapitału zapasowego  0.00 0.00 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 409 418.21 69 916.12 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0.00 0.00 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0.00 0.00 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0.00 0.00 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 409 418.21 69 916.12 

8 Wynik netto 1 481 976.12 142 067.71 

  a) zysk netto 0.00 0.00 

  b) strata netto 0.00 0.00 

  c) odpisy z zysku 0.00 0.00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 495 461.34 1 746 134.72 

III. 

Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału 

zysku (pokryciu straty)  3 495 461.34 1 746 134.72 

 

 

Zatwierdzenie Raportu Półrocznego za 2015 roku  

 

Niniejszym Zarząd Unified Factory spółka akcyjna zatwierdza jednostkowy raport półroczny za 2015 rok.  

 

 

Maciej Okniński  

Prezes Zarządu 

 

 

Warszawa, dnia 30 września 2015 roku 
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