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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 działalności 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 2.631.814,70 zł i dzieli się na 26.318.147 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 – Przemysław Janusz Gadomski 

 Członek Rady Nadzorczej – Jörg Rathke 

 Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Ryszard Fuks 

mailto:biuro@hetan.pl
http://www.hetan.pl/
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 Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Mirosław Woźniakowski 

 Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Irena Romańska 

 Członek Rady Nadzorczej – Davinder Singh Loomba 

W dniu 15 kwietnia 2016 roku do Zarządu Emitenta wpłynęło oświadczenie od Pana 

Artura Chabowskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Hetan 

Technologies S.A. ze skutkiem na dzień 15 kwietnia 2016 roku.  
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE 

Wybrane dane finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w polskich 

złotych) podsumowujące sytuację finansową Hetan Technologies S.A. w I kwartale 

2016 roku wraz z danymi porównywalnymi za 2015 rok. 

Tabela 2 Wybrane pozycje bilansu Hetan Technologies S.A. 

Wybrane dane finansowe 
Stan na dzień 

31.03.2016 
Stan na dzień 

31.03.2015 

Kapitał własny 298 296,82 612 436,72 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 1 565 204,40 1 514 162,18 

Inwestycje krótkoterminowe 171 362,96 60 373,23 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 84 695,72 60 373,23 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 502 932,57 963 887,11 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 3 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Hetan Technologies S.A. 

Wybrane dane finansowe 
Okres 

01.01.2016 
31.03.2016 

Okres  
01.01.2015 
31.03.2015 

Przychody netto ze sprzedaży 106 197,96 465 505,12 

Amortyzacja 0,00 1 869,11 

Zysk / strata ze sprzedaży -312 765,71 -186 844,66 

Zysk / strata z działalności operacyjnej -312 767,64 -100 104,05 

Zysk / strata brutto -313 205,85 -100 616,21 

Zysk / strata netto -313 205,85 -100 616,21 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 4 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Hetan Technologies S.A. 

Wybrane dane finansowe 
Okres 

01.01.2016 
31.03.2016 

Okres  
01.01.2015 
31.03.2015 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 756,22 15 195,98 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 -7 669,11 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 0,00 

Razem przepływy pieniężne netto -25 756,22 7 526,87 

Źródło: Emitent 
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3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

Tabela 5 Wybrane wskaźniki finansowe Hetan Technologies S.A. 

Wybrane wskaźniki finansowe 1Q 2016 1Q 2015 

Wskaźnik rentowności operacyjnej -294,51% -21,50% 

Wskaźnik rentowności EBITDA -294,51% -21,10% 

Wskaźnik rentowności netto -294,93% -21,61% 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) -105,00% -16,43% 

Wskaźnik rentowności majątku (ROA) -17,08% -6,19% 

Wskaźnik ogólnej płynności 117,05% 168,10% 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 83,73% 62,34% 

Źródło: Emitent 

Objaśnienia 

 

Wskaźnik rentowności operacyjnej 

Formuła: wynik na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży 

Opis: określa, ile zysku netto (po opodatkowaniu) przypada na 1 złoty przychodów 

firmy 

Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne. 

 

Wskaźnik rentowności EBITDA 

Formuła: (wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży 

Opis: mierzy efektywność konwersji przychodów na zysk z działalności ciągłej przed 

odsetkami od zaciągniętych kredytów, podatkami, deprecjacją i amortyzacją oraz przed 

pozycjami wyjątkowymi 

Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne. 

 

Wskaźnik rentowności netto 

Formuła: wynik netto / przychody ze sprzedaży 

Opis: informuje inwestorów ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto 

Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne. 

 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 

Formuła: wynik netto / kapitał własny, gdzie: kapitał własny = aktywa ogółem – 

zobowiązania (krótko i długoterminowe) 

Opis: określa stopę zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych 

Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne. 
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Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 

Formuła: wynik netto / aktywa ogółem 

Opis: informuje o tym jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku do 

wypracowanych przez nią zysków, czy innymi słowy ile zysku netto przynosi każda 

złotówka zaangażowana w finansowanie majątku 

Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne. 

 

Wskaźnik ogólnej płynności 

Formuła: aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 

Opis: informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu  

o wszystkie aktywa obrotowe 

Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne. 

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 

Formuła: zobowiązania ogółem / aktywa razem 

Opis: mówi o tym jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług 

Komentarz: Zmniejszenie wskaźnika – zjawisko korzystne. 
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

Kwartalny bilans Hetan Technologies S.A. 

Tabela 6 Bilans Hetan Technologies S.A. 

AKTYWA  (PLN) 
Stan na dzień 

31.03.2016 
Stan na dzień  

31.03.2015 

A. Aktywa trwałe  74 034,12  5 800,00  

 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 74 034,12  5 800,00  

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  74 034,12  5 800,00  

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  

 - inne długoterminowe aktywa trwałe  0,00  0,00  

4. Inne inwestycje długoterminowe  0,00  0,00  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  5 800,00  

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00  0,00  
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2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  

B. Aktywa obrotowe  1 759 195,27  1 620 323,83  

 I. Zapasy 0,00  0,00  

1. Materiały 0,00  0,00  

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 1 565 204,40  1 514 162,18  

1. Należności od jednostek powiązanych 601 699,76  620 208,64  

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  601 699,76  620 208,64  

 - do 12 m-cy  601 699,76  620 208,64  

 - powyżej 12 m-cy  0,00  0,00  

b) inne  0,00  0,00  

2. Należności od pozostałych jednostek  963 504,64  893 953,54  

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  829 691,34  855 083,53  

 - do 12 m-cy  829 691,34  855 083,53  

 - powyżej 12 m-cy  0,00  0,00  

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

111 063,54  0,00  

c) inne  22 749,76  38 870,01  

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

III. Inwestycje krótkoterminowe  171 362,96  60 373,23  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  171 362,96  60 373,23  

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  84 695,72  60 373,23  

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  84 695,72  60 373,23  

 - 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  22 627,91  45 788,42  

      1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

     2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22 627,91  45 788,42  

SUMA AKTYWÓW 1 833 229,39  1 626 123,83  

Źródło: Emitent 
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PASYWA  (PLN) 
Stan na dzień  

31.03.2016 
Stan na dzień 

31.03.2015 

A. Kapitał (fundusz) własny 298 296,82  612 436,72  

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 1 163 161,06 584 154,08 

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

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 52 164,70 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -2 551 367,36 -2 940 751,60 

VIII. Zysk (strata) netto  -945 311,58 389 384,24 

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

0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  1 534 932,57  1 013 687,11  

I. Rezerwy na zobowiązania  32 000,00  49 800,00  

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

 - długoterminowa 0,00  0,00  

 - krótkoterminowa 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  32 000,00  49 800,00  

 - długoterminowe  0,00  0,00  

 - krótkoterminowe  32 000,00  49 800,00  

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 1 502 932,57  963 887,11  

1. Wobec jednostek powiązanych  41 481,00  0,00  

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

 - do 12 m-cy  0,00  0,00  

 - powyżej 12 m-cy  0,00  0,00  

b) inne  41 481,00  0,00  

2. Wobec pozostałych jednostek  1 461 451,57  963 887,11  

a) kredyty i pożyczki  91 850,01  384 933,94  

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:  1 089 720,13  482 832,71  

 - do 12 m-cy  1 089 720,13  482 832,71  

 - 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  203 856,40  86 785,92  

h) z tytułu wynagrodzeń 16 767,71  6 100,00  

i) inne  59 257,32  3 234,54  

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 1 833 229,39  1 626 123,83  

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

Tabela 7 Rachunek zysków i strat Hetan Technologies S.A. 

Rachunek zysków i strat  
(wariant porównawczy) 

 Okres 
01.01.2016 
31.03.2016  

Okres  
01.01.2015 
31.03.2015  

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

106 197,96 465 505,12 

– od jednostek powiązanych   0,00 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 106 197,96 465 505,12 

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 416 565,87 545 274,20 

I. Amortyzacja 0,00 1 869,11 

II. Zużycie materiałów i energii 11 572,16 -76 344,75 

III. Usługi obce 316 493,69 655 919,08 

IV. Podatki i opłaty 3 763,00 2 821,00 

– w tym: Podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 66 644,19 37 480,70 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 865,16 7 649,28 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9 625,47 22 955,36 

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

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -312 765,71 -186 844,66 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,42 190 072,72 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 0,42 190 072,72 

E. Pozostałe koszty operacyjne 2,35 103 332,11 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 72 245,28 

III. Inne koszty operacyjne 2,35 31 086,83 

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

-312 767,64 -100 104,05 

G. Przychody finansowe 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 
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H. Koszty finansowe 438,21 512,16 

I. Odsetki, w tym: 5,00 7 000,61 

 – 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 433,21 -6 488,45 

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

-313 205,85 -100 616,21 

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) -313 205,85 -100 616,21 

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) -313 205,85 -100 616,21 

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

Tabela 8 Rachunek przepływów pieniężnych Hetan Technologies S.A. 

Rachunek przepływów pieniężnych  
(metoda pośrednia) 

Okres 
01.01.2016 
31.03.2016 

Okres 
01.01.2015 
31.03.2015 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Wynik netto -313 205,85 -100 616,21 

II. Korekty: 287 449,63 115 812,19 

1. Amortyzacja 0,00 1 869,11 

2. Różnice kursowe 0,00 9 720,85 

3. Odsetki i dywidendy 0,00 11 247,27 

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

5. Zmniejszenie (zwiększenie) rezerw 0,00 49 800,00 

6. Zmniejszenie (zwiększenie) stanu zapasów 0,00 153 801,54 

7. Zmniejszenie (zwiększenie) stanu należności -119 807,39 -10 231,24 

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

426 373,10 7 792,38 

9. Zmniejszenie (zwiększenie)  krótkoterminowych 
rozliczeń międzyokresowych 

-19 116,08 123 664,14 

10. Zwiększenie (zmniejszenie) w pozostałej 
działalności operacyjnej 

0,00 -231 851,86 

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

-25 756,22 15 195,98 

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 0,00 -7 669,11 

1. Zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych 

0,00 -7 669,11 

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 

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

0,00 -7 669,11 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

I. Wpływy 0,00 0,00 

1. Wpływy netto z akcji 0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 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) 

0,00 0,00 

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

-25 756,22 7 526,87 

E. Bilansowa zmiana stanu gotówki  w tym.: -25 756,22 7 628,02 

 Zmniejszenie (zwiększenie) środków 
pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

0,00 101,15 

F. Środki pieniężne na początku okresu 110 451,94 52 745,21 

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

84 695,72 60 272,08 

 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 9 Zestawienie zmian w kapitale własnym Hetan Technologies S.A. 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (PLN) 
 01.01.2016 
31.03.2016 

 01.01.2015 
31.03.2015 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 612 436,72 385 689,55 

- korekty błędów 0,00 0,00 

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

612 436,72 385 689,55 

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 579 006,98 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 579 006,98 0,00 

- objęcia nowych udziałów 0,00 0,00 

- zarejestrowanie w KRS wpłaty na kapitał 
podstawowy i zapasowy 

0,00 0,00 

- emisja udziałów powyżej ich wartości 
nominalnej 

579 006,98  

- 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 

1 163 161,06 584 154,08 

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 

52 164,70 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 52 164,70 0,00 

- z podziału zysku 0,00 0,00 

- podwyższenie kapitału zakładowego 52 164,70 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 

52 164,70 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 551 367,36 -2 778 114,53 

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, -2 551 367,36 -2 778 114,53 

- korekty błędów  0,00 -162 637,07 

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

-2 551 367,36 -2 940 751,60 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- pokrycia straty 0,00 0,00 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 551 367,36 -2 940 751,60 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 551 367,36 -2 940 751,60 

8. Wynik netto -945 311,58 389 384,24 

a) zysk netto 0,00 389 384,24 

b) strata netto -945 311,58 0,00 

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 298 296,82 612 436,72 

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

298 296,82 612 436,72 

Źródło: Emitent 



 

18 

 

4.1. 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.  

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 

o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł są odpisywane w koszty 

jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania. 

 Środki trwałe 
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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.  

3. Zobowiązania obejmują także kredyty i pożyczki, tzn. zobowiązania 

z tytułu uzyskanych zwrotnie środków pieniężnych od banków lub 

innych jednostek. 
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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. 

3. Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według 

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

niższa. 
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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 

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 
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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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5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

5.1. 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 I kwartału 2016 roku mające wpływ na 

sytuację Hetan Technologies S.A. to: 

 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego 

W dniu 5 stycznia 2016 roku Hetan Technologies S.A. otrzymał 

postanowienie z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Podwyższenie kapitału 

zakładowego Emitenta nastąpiło poprzez emisję 187.500 (słownie: sto 

osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, z którymi 

nie są związane żadne szczególne uprawnienia. 

 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016 

Raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku Hetan 

Technologies S.A. poinformował o terminach przekazywania raportów 

okresowych w roku 2016.  

 Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 

Na podstawie zawiadomień otrzymanych od Członków Rady Nadzorczej 

Hetan Technologies S.A. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, raportami bieżącymi EBI nr 3/2016, 4/2016, 5/2016 Hetan 

Technologies S.A. przekazał szczegółowe informacje o transakcjach zakupu 

akcji zwykłych na okaziciela Hetan Technologies S.A., dokonanych w 2015 

roku w ramach emisji akcji serii B Hetan Technologies S.A. przeprowadzonej 

w drodze subskrypcji prywatnej. 

 Publikacja wyników za IV kwartał 2015 roku  

Dnia 15 lutego 2016 roku Zarząd spółki Hetan Technologies S.A. przekazał do 

publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2015 roku, w którym 

zaprezentowano niezaudytowane skonsolidowane wyniki za cztery kwartały 

roku 2015. 
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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.  

5.2. Stanowisko zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania 

publikowanych prognoz wyników finansowych  

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników 

finansowych na rok 2016. 

5.3. 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. 

5.4. Informacje na temat aktywności emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności, w tym inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

Hetan Technologies S.A. w I kwartale 2016 roku, kontynuował prace, zainicjowane 

w kwartale poprzednim, nad projektem mobilnych aplikacji internetowych 

kierowanych w szczególności do grup klientów z obszarów tzw. „wykluczenia 

cyfrowego”. Kontynuowana była współpraca z Ośrodkiem Produkcyjno-

Wdrożeniowym „Doskomp” Sp. z o.o. oraz LPE Sp. z o.o. Projekt jest kontynuowany 

w II kwartale 2016 roku.  

5.5.  Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji 

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 

Emitenta nie dotyczy zatem obowiązek sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych.  

5.6. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową  

Nie dotyczy. 

5.7. Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu 

okresowego,  zgodnie z wiedzą Emitenta, przedstawia się następująco: 
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Tabela 10 Struktura akcjonariatu Hetan Technologies S.A. wg stanu na dzień przekazania 

raportu okresowego za I kwartał 2016 roku 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% udział w 

akcjonariacie 
Liczba głosów 

% głosów  
na WZ 

Hetan Technologies GmbH  
z siedzibą w Berlinie 

18.057.550 68,61% 18.057.550 68,61% 

Internet Stars Beteiligungs 
GmbH z siedzibą  
w Konstanz (Niemcy) 

2.580.000 9,80% 2.580.000 9,80% 

New Media Communication 
Sp. z o.o. 

1.563.187 5,94% 1.563.187 5,94% 

Pozostali (posiadający 
poniżej 5% głosów na WZ) 

4.117.410 15,64% 4.117.410 15,64% 

Razem 26.318.147 100% 26.318.147 100% 

Źródło: Emitent 

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 68,61% akcjonariatu Emitenta 

i uprawniających do 68,61% 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 9,80% akcjonariatu Emitenta 

i uprawniających do 9,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Emitenta. 

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Emitenta jest również spółka New Media Communication Sp. z.o.o. 

Spółka ta posiada łącznie 1.563.187 akcji Emitenta, w tym 1.244.317 akcji 

zwykłych na okaziciela serii A i 318.870 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

stanowiących łącznie 5,94% akcjonariatu Emitenta i uprawniających do 5,94% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 

5.8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, 

w przeliczeniu na pełne etaty  

Stan zatrudnienia przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: 1 osoba. 

5.9. 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 
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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, 16 maja 2016 roku 

 

Arno Alexander Sardelic 

Prezes Zarządu 

Hetan Technologies S.A. 


