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UNITED Spółka Akcyjna 

ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa    

KRS: 0000389467, Sąd Rejonowy dla  Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy: 20.722.250,00 zł 

tel. +48 22 816 55 60 

fax +48 22 816 55 59     

w w w . u n i t e d s a . p l  

off ice@unitedsa.pl  

 

 

ZARZĄD 

Jan Karaszewski     - Prezes Zarządu 

         

 

I. Skrócone sprawozdania finansowe 

 

 

1. JEDNOSTKOWY BILANS UNITED S.A. 

Tabela: Jednostkowy bilans na dzień 30 września 2015 r. oraz dane porównawcze (PLN) 

Wyszczególnienie 

Stan na  Stan na  

30.09.2015 30.09.2014 

          

    AKTYWA     

A.  AKTYWA 
TRWAŁE   12 249 906,57 13 060 105,46 

I.  Wartości niematerialne i prawne 271 459,06 312 705,31 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 22 875,05 

III.  Należności długoterminowe     

IV.  Inwestycje długoterminowe 11 211 384,51 12 720 000,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 767 063,00 4 525,10 

          

Wyszczególnienie 

Stan na  Stan na  

30.09.2015 30.09.2014 

B.  AKTYWA OBROTOWE 10 308 617,81 7 570 790,86 

I.  Zapasy         

II.  Należności krótkoterminowe 2 602 697,90 2 336 080,60 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 7 705 919,91 5 234 110,26 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   600,00 

AKTYWA RAZEM: 22 558 524,38 20 630 896,32 

          

Wyszczególnienie 

Stan na  Stan na  

30.09.2015 30.09.2014 

          

    PASYWA     

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 19 603 018,28 12 197 540,93 
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I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 20 722 250,00 12 557 000,00 

II.    Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)     

III.   Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   2 729 419,00 

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy 3 748 448,92   

V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     

VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 412 580,89 719 998,37 

VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego 544 900,25 -3 808 876,44 

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

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 2 955 506,10 8 433 355,39 

I.   Rezerwy na zobowiązania 189 981,00 1 090 058,12 

II. Zobowiązania długoterminowe 0 7 343 297,27 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 765 525,10   

IV.  Rozliczenia międzyokresowe     

PASYWA RAZEM: 22 558 524,38 20 630 896,32 

 

2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UNITED S.A. 

Tabela: Jednostkowy rachunek zysków i strat (PLN) 

 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2015 
do 30.09.2015 

Od 01.07.2014 
do 30.09.2014 

Od 01.01.2015 
do 30.09.2015 

Od 01.01.2014 
do 30.09.2014 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 0,00    6 000,00    0,00    21 807,00    

    w tym: od jednostek powiązanych          

  I. 
Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 0,00    6 000,00      21 807,00    

  II.  

Zmiana stanu produktów (zwiększenie 
- wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna) 0,00    0,00    0,00    0,00    

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

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

B. Koszty działalności operacyjnej 361 302,38    62 731,82    918 427,35    227 081,05    

  I. Amortyzacja 12 596,78    11 080,89    33 723,68    33 242,67    

  II.  Zużycie materiałów i energii 997,78    0,00    2 310,68    2 919,39    

  III. Usługi obce 56 931,95    31 309,10    212 270,59    130 800,84    

  IV. Podatki i opłaty, w tym:  481,79    438,20    41 463,51    438,20    

     - podatek akcyzowy 0,00    0,00        

  V. Wynagrodzenia 185 838,35    16 218,52    454 860,48    47 812,94    

  VI. 
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 40 824,64    3 685,11    97 281,52    11 195,55    

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 63 631,09    0,00    76 516,89    671,46    

  VIII. 
Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 0,00    0,00        

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) -361 302,38    -56 731,82    -918 427,35    -205 274,05    

D. Pozostałe przychody operacyjne 297 329,63    0,00    606 094,89    0,42    

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

  II.  Dotacje 0,00    0,00        

  III. Inne przychody operacyjne 297 329,63    0,00    606 094,89    0,42    
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E. Pozostałe koszty operacyjne 880 412,27    836 067,57    881 793,92    836 068,31    

  I. 
Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 0,00    0,00    1 024,05      

  II.  
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 878 912,11    0,00    878 912,11      

  III. Inne koszty operacyjne 1 500,16    836 067,57    1 857,76    836 068,31    

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) -944 385,02    -892 799,39    -1 194 126,38    -1 041 341,94    

G. Przychody finansowe 3 321 642,05    -52 750,25    3 854 052,69    1 095 528,56    

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 21 978,18    0,00    21 978,18      

     - od jednostek powiązanych   0,00        

  II. Odsetki, w tym: 311 503,47    -53 627,84    707 166,94    95 530,97    

     - od jednostek powiązanych 0,00    0,00        

  III. Zysk ze zbycia inwestycji -136 747,17    877,59      925 800,00    

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 3 124 857,37    0,00    3 124 857,37      

  V. Inne 50,20    0,00    50,20    74 197,59    

H. Koszty finansowe 2 154 635,03    956 421,19    2 161 915,06    3 863 063,06    

  I. Odsetki, w tym: 64 133,83    0,00    71 112,99    453 995,46    

     - dla jednostek powiązanych 0,00    0,00        

  II.  Strata ze zbycia inwestycji 2 081 418,74    1 209 189,37    2 081 418,74    1 209 189,37    

  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00    -262 682,61      2 162 549,74    

  IV. Inne 9 082,46    9 914,43    9 383,33    37 328,49    

I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) 222 622,00    -1 901 970,83    498 011,25    -3 808 876,44    

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

  I. Zyski nadzwyczajne 0,00    0,00        

  II. Straty nadzwyczajne 0,00    0,00        

K. Wynik brutto  222 622,00    -1 901 970,83    498 011,25    -3 808 876,44    

L. Podatek dochodowy -119 761,00    0,00    -46 889,00      

M. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 0,00    0,00        

N. Wynik netto (K-L-M) 342 383,00    -1 901 970,83    544 900,25    -3 808 876,44    

 

3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH UNITED S.A. 

Tabela: Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych (PLN) 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2015 do 

30.09.2015 
Od 01.07.2014 do 

30.09.2014 
Od 01.01.2015 do 

30.09.2015 
Od 01.01.2014 do 

30.09.2014 

A. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ         

I. Zysk (strata) netto 139 865,75 -1 902 071,69 342 383,00 -3 808 876,44 

II. Korekty razem 1 192 829,91 -71 207,28 551 676,79 -1 306 711,67 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I +/-II) 1 332 695,66 -1 973 278,97 894 059,79 -5 115 588,11 

B. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ         

I. Wpływy 33 993,66 783 879,75 1 554 360,24 19 713 028,95 

II. Wydatki -220 082,63 -2 084 750,10 -9 956 060,12 -5 229 559,88 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) -186 088,97 -1 300 870,35 -8 401 699,88 14 483 469,07 

C. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ         

I. Wpływy 865 113,34 4 053 095,28 9 530 363,34 18 434 360,80 

II. Wydatki -2 032 819,10 -1 486 976,45 -2 032 819,10 -28 388 949,32 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) -1 167 705,76 2 566 118,83 7 497 544,24 -9 954 588,52 
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D. 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 
(A.III+/-B.III+/-C.III) -21 099,07 -708 030,49 -10 095,85 -586 707,56 

E. 
BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH -21 099,07 271 262,67 -10 095,85 392 585,60 

F. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK 
OKRESU 23 604,86 281 675,44 12 601,64 160 352,51 

G. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 
(F+/-D) 2 505,79 552 938,11 2 505,79 552 938,11 

 

4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIA 

JEDNOSTKOWEGO 

Tabela: Zestawienie zmian w kapitale własnym(PLN) 

Wyszczególnienie Od 01.01.2015 do 30.09.2015 Od 01.01.2014 do 30.09.2014 

I.a. Kapitał własny na początek 
okresu (BO) 10 892 868,03 12 557 000,00 

I.a. Kapitał własny na początek 
okresu (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 10 892 868,03 12 557 000,00 

II. Kapitał własny na koniec 
okresu (BZ) 19 603 018,28 12 197 540,93 

III. Kapitał własny po 
uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 19 603 018,28 12 197 540,93 
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II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 

INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

Znaczące zasady rachunkowości  

Skrócone sprawozdania finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:  

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego  

Skrócone sprawozdania finansowe zostały przygotowane w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki 

działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).  

Wartości niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów 

poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie: 

Oprogramowanie komputerowe:  20-50%  

 

Wartość firmy: 5%  

Środki trwałe  

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o 

odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.  

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez 

jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do 

używania, w tym również:  

1. nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,  

2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, 

pomniejszony o przychody z tego tytułu.  

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty 

jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, 

powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy 

przyjęciu do używania wartość użytkową.  

Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do 

używania, który kształtuje się następująco: 

Budynki i budowle : 1,5-4,5%  

Urządzenia techniczne i 

maszyny : 

 

4,5-30%  
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Środki transportu : 14-20%  

Inne środki trwałe : 10-30%  

Środki trwałe w budowie  

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 

ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.  

Inwestycje w nieruchomości  

Inwestycje w nieruchomości są wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości.  

Inwestycje w jednostkach zależnych  

Inwestycje w jednostkach zależnych są wyceniane metoda praw własności  

Zapasy  

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny 

sprzedaży netto.  

Należności i roszczenia  

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do 

kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.  

Inwestycje krótkoterminowe  

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.  

Wykazana w sprawozdaniu finansowym pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, 

które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.  

Pozostałe inwestycje krótkoterminowe są wyceniane według ceny nabycia lub wartości rynkowej, zależnie 

od tego, która z nich jest niższa.  

Transakcje w walucie obcej  

Na dzień przeprowadzenia operacji oraz na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w 

walutach obcych są wyceniane po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty 

przez Narodowy Bank Polski.  

Rozliczenia międzyokresowe  

UNITED dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.  

Kapitał podstawowy  
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Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Emitenta i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną udziałów są 

ujmowane w kapitale zapasowym.  

Rezerwy  

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie UNITED ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 

zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że 

wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści 

ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  

Koszty finansowania zewnętrznego  

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub 

ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.  

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.  

Zobowiązania  

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.  

Przychody i koszty  

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, 

niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. 

Przychody są uznawane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa UNITED uzyska 

korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  

Przychody i koszty z tytułu odsetek  

Przychody i koszty z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.  

Różnice kursowe  

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach 

obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i 

zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów 

lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny 

nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w 

budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.  

Trwała utrata wartości aktywów  

Na każdy dzień bilansowy UNITED ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę 

wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, UNITED ustala szacowaną możliwą do 

odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w 
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kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z 

utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio 

dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a 

następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.  

Podatek dochodowy  

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. 

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.  

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i 

aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.  

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich 

różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów 

a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.  

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z 

kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.  

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

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

spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej 

możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.  

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. 

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

przewidywanych stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 

podatkowego. 

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W 

OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH 

CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, 

MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

Trzeci kwartał 2015 roku UNITED S. A. zamknęła wypracowaniem przychodów finansowych na poziomie 

3.854 tys. zł w ujęciu narastającym, dzięki temu wynik z działalności gospodarczej po trzech kwartałach 

wyniósł 498 tys. zł. Spółka UNITED S. A. w III kwartale 2015 r. zanotowała zysk netto na poziomie 342 tys. 

zł, a w ujęciu narastającym po trzech kwartałach 545 tys. zł. 
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W dniu 07 lipca 2015 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału 

zakładowego emitenta; § 3 Statutu Spółki w dniu 24 czerwca 2015 r. 

Dotychczasowe brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki: 

-„§ 31. Kapitał zakładowy wynosi 12.557.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem 

tysięcy złotych) i dzieli się na: - 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,- 25.000 (dwadzieścia pięć 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 5.300.000 

(pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) 

każda, - 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 

nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, 2. Akcje serii A opłacone będą gotówką. 3. Przed zarejestrowaniem 

Spółki kapitał zakładowy pokryty będzie w 1 wysokości. 4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w 

drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady 

niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na 

zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze 

środków Spółki. 5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z 

prawem pierwszeństwa.” 

Treść dokonanych zmian w Statucie Spółki:- „§ 3 1. Kapitał zakładowy wynosi 20.722.250,00 zł 

(dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: - 

50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) 

każda,- 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa 

złote) każda,- 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 

zł (dwa złote) każda,- 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,- 5.300.000 (pięć milionów trzysta 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,- 835.000 

(osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa 

złote) każda,- 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,- 386.110 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,- 518.055 (pięćset 

osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 2,00 zł 
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(dwa złote) każda,- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela 

serii K o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt 

pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda - 518.055 (pięćset 

osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,00 zł 

(dwa złote) każda- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii 

N o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda- 518.055 (pięćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć) 

akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.- 275.685 (dwieście 

siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości 

nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. 2. Akcje serii A opłacone będą gotówką. 3. Przed zarejestrowaniem 

Spółki kapitał zakładowy pokryty będzie w 1 wysokości. 4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w 

drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady 

niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na 

zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze 

środków Spółki. 5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z 

prawem pierwszeństwa.” 

W związku ze zbyciem udziałów w spółkach zależnych tj. NCF Group Sp. z o.o. oraz NCF S.A., a tym samym 

rozwiązaniem GK UNITED Zarząd Spółki ze względów formalnych odwołuje prognozę finansową na rok 

2015 o której informował w raporcie bieżącym nr 14/2015 z dnia 30 marca 2015 r.  

W dniu 20 września 2015 r. Zarząd podał do publicznej wiadomości prognozę wyniku finansowego Spółki 

na 2015 rok. Prognoza na rok 2015 zakłada osiągnięcie zysku w wysokości 1,92 miliona zł (jeden milion 

dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych). 

Na mocy uchwały Zarządu z dnia 8 października 2015 roku zmianie ulega adres siedziby Emitenta.   

W związku z powyższym nowym adresem Spółki jest: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. 

 

 

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 

PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W 

RAPORCIE KWARTALNYM  

Zarząd podtrzymuje prognozy. 
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V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU 

ICH REALIZACJI 

Nie dotyczy. 

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie 

rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

Spółka United D.A.G. (SL) Limited z siedzibą w Freeport, Sierra Leone (Afryka Zachodnia) wpisana do 

rejestru handlowego Republiki Sierra Leone z siedzibą we Freetown, Waterloo Street 3, pod 

numerem CBR/12 No. 0001109 w której Emitent posiada 100% udziałów.  

Jednostki zależne 

Emitenta 
Siedziba Kapitał zakładowy 

Akcjonariusz/ 

Udziałowiec 

Liczba akcji/ 

udziałów 

% głosów na 

WZA/ZW 

United D.A.G. (SL) 

Limited 

Freeport, 

Sierra Leone 
 United S.A  100% 

* United D.A.G. (SL) Limited nie było konsolidowane w raporcie za III kwartał 2015 r. 

 

 

 

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH 

Projekt związany z United D.A.G. (SL) Limited został zawieszony. Brak możliwości pozyskania informacji 

finansowo-majątkowych. 

 

 

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO 

NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale(%) Liczba głosów Udział w głosach ogółem(%) 

JK INVEST LLC 1 179 850 11,39% 1 179 850 11,39% 

Polish American Investment Fund 1.036.110 9,99% 1.036.110 9,99% 

Delmont Calital, LLC 715.773 6,91% 715.773 6,91% 

Pozostali 
7.429.392 

71,68% 
7.429.392 

71,68% 

RAZEM 10 361 125 100,00% 10 361 125 100,00% 
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X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W 

PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów 

Umowa o pracę 16 16 

Umowa o dzieło, zlecenie i inne  0 0 

Dane na koniec III kwartału 2015 r. dla UNITED S.A. 

 

 

_________________ 

Jan Karaszewski 

Prezes Zarządu 

 


