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1. LIST PREZESA 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. 

 

Zarząd Kampa S.A. niniejszym przedstawia raport z działalności Spółki za 2014r. Rok 2014 był dla 

Spółki istotny rokiem dużych zmian w strukturze właścicielskiej.  

 

W pierwszej połowie 2014r. spółka zawarła istotne porozumienie inwestycyjne, na jego 

podstawie: 

1.Vengapro Limited, spółka prawa cypryjskiego, akcjonariusz Emitenta, zbyła nieodpłatnie na 

rzecz Emitenta 5.460.000 (słownie: pięć milionów 460 tysięcy) akcji Emitenta tj. wszystkie 

posiadane akcje Emitenta.  

2. KAMPA S.A. zbyła za łączną kwotę 50 zł. wszystkie udziały w spółce KAMPA Sp. z o.o. (dawniej: 

KAMPA POLSKA Sp. z o.o.).  

 

Zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego było wynikiem braku możliwości realizacji przez Kampa 

S.A. działalności w zakresie budowy domów energooszczędnych, zasilanych ze źródeł 

fotowoltaicznych. Brak wejścia w życie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii w tamtym czasie 

oraz innych zapowiadanych regulacji dotyczących dopłat do produkcji energii przez 

"prosumentów" uniemożliwia realizację strategii rozwoju przyjętej przez Spółkę w 2013 r.  

 

W efekcie powyższych zdarzeń najwięksi akcjonariusze rozpoczęli wraz z zarządem Emitenta 

rozmowy zmierzające do opracowania nowej strategii działalności Kampa S.A. oraz zmiany 

przedmiotu działalności Spółki. W drugiej połowie 2014 r działania te przyniosły efekty w postaci 

istotnych zmian w akcjonariacie Kampa S.A. W ich efekcie nowym większościowym 

akcjonariuszem w spółce słała się firma MC 2 Sp. z o.o. Jednocześnie nastąpiły istotne zmiany w 

organach nadzorujących Spółkę oraz w jej zarządzie. Nowy zarząd reprezentujący akcjonariusza 

większościowego rozpoczął prace nad nową strategią funkcjonowania firmy, których zakończenie 

planuje na 2015r. 

 

W roku 2015 ponownie miały miejsce zmiany właścicielskie, w wyniku których większościowym 

akcjonariuszem Spółki posiadającym 84,57% akcji została spółka Advantum 1 sp. z o.o. W 

konsekwencji powyższego, w dniu 17 kwietnia 2015 r. Spółka podpisała z Advantum 1 sp. z o.o. 

list intencyjny, na mocy którego strony uzgodniły, iż będą wspólnie działać celem przedstawienia 

w najbliższym czasie nowej strategii dla spółki Kampa S.A. oraz rozpoczęcia prac nad 

budowaniem realnej wartości w Spółce.  

 

Zarząd Spółki Kampa S.A. dziękuje Akcjonariuszom i zaprasza Państwa do zapoznania się z 

raportem rocznym za 2014 r. 

 

Z poważaniem, 

Olaf Grelowski 

Prezes Zarządu 

KAMPA S.A. 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE 

Wybrane dane finansowe 

Okres 
zakończony 

Okres 
zakończony 

Okres 
zakończony 

Okres 
zakończony 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

  w PLN w EUR 

Przychody ze sprzedaży ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortyzacja  0,00  15 325,26 0,00 3 639,34  

Zysk (strata) na sprzedaży  -31 162,42 -153 972,06 -7 438,57 -36 564,25 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  -46 780,22 -178 625,68 -11 166,60 -42 418,83 

Zysk (strata) brutto  -86 780,22 -6 886 499,47 -20 714,73 -1 635 359,65 

Zysk (strata) netto  -86 780,22 -6 964 763,47 -20 714,73 -1 653 945,26 

Aktywa trwałe  0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe  25 979,22 60 553,68 6 095,12 14 601,10 

Aktywa razem  25 979,22 60 553,68 6 095,12 14 601,10 

Należności krótkoterminowe  25 625,56 17 322,56 6 012,14 4 176,93 

Należności długoterminowe  0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe  0,00 42 877,46 0,00 10 338,89 

Zobowiązania krótkoterminowe  280 822,08 211 395,39 65 885,10 50 973,04 

Zobowiązanie długoterminowe  0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał własny  -254 842,86 -168 062,64 -59 789,99 -40 524,36 

Kapitał podstawowy  6 780 062,00 6 780 062,00 1 590 705,02 1 634 852,91 

Kapitał zapasowy  1 383 866,20 1 383 866,20 324 675,93 333 686,87 

Kapitał rezerwowy  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania 

finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze 

wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: 

• Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: 

• Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim 

okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 

miesiąca w danym okresie: 

 

Kurs średni NBP 31.12.2014 31.12.2013 

dla pozycji bilansu 4,2623 4,1472 

dla pozycji rachunku zysków i strat oraz 

rachunku przepływów pieniężnych 4,1893 4,2110 

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 
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3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2014 ROK 

KAMPA Spółka Akcyjna 

Ul. Umińskiego 9B/15 

61-517 Poznań 

NIP: 527-26-29-938 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe 

za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 

 

 

 

 

 

 

 

       

Anna Skorupska                                                  Olaf Grelowski 

Osoba, której powierzono                   Prezes Zarządu      

prowadzenie ksiąg 

rachunkowych 

 

 

 

 

 

Poznań, 18 czerwiec 2015 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

  INFORMACJE PORZĄDKOWE 

 

1. Nazwa (firma) i siedziba jednostki, organ rejestrowy oraz czas trwania jednostki 

KAMPA Spółka Akcyjna, zwana w dalszej części Spółką, działająca na podstawie aktu 

założycielskiego sporządzonego 16 kwietnia 2010 roku. Spółka została wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS w dniu 1 czerwca 2010 roku pod numerem 0000357784. W związku ze zmianą 

siedziby Spółki obecnie właściwym jest Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Siedzibą firmy jest Polska, woj. wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, miejscowość 

Poznań, ul. Umińskiego 9B/15, kod ·61-517, poczta Poznań. 

 Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności  jest: 

- Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 
- Działalność holdingów finansowych, 
- Leasing finansowy, 
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
- Zarządzanie rynkami finansowymi, 
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych, 
- Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych, 
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
- Pozostało działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
- Reklama, 
- Badanie rynku i publiki publicznej, 
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
- Roboty budowlane specjalistyczne, 
-  Transport lądowy oraz transport rurociągowy, 
- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, 
- Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
- Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 
- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 
- Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 
- Wynajem i dzierżawa. 

 

2. Prezentacja sprawozdania finansowego 
o Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
Dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013. 
o Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 
o Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmniejszonym istotnie 
zakresie. W 2014 roku Spółka zamierza zmienić model biznesowy i w związku z tym nie istnieją 
również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
o Jednostka została utworzona na czas nieograniczony 
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3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
o Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 01 
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą. 
o Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka 
będzie kontynuowała działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie 
zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 
 

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
o Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
o Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane 
są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. 
o Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. 
o Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
o Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych (wartości niematerialnych i 
prawnych) kształtują się następująco: 
� Urządzenia techniczne i maszyny                                                     10% 
� Komputery                                                                                            60% 
� Środki transportu                  40% 
� Inne środki trwałe                                                                                10% 
� Budynki i budowle                   2,50% 
 

5. Inwestycje długoterminowe 
o Nie występują. 
 

6. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia 
o Należności długoterminowe – nie występują. 
o Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Należności podlegają aktualizacji 
wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym 
zabezpieczeniem. Odpisy aktualizacyjne dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie 
się wiążę z daną należnością. 
 

7. Inwestycje krótkoterminowe 
o Na dzień bilansowy operacje w walutach obcych wycenia się po kursie NBP tabela nr 
252/A/NPB/2014 – EUR 4,2623. 
o Transakcje przeprowadzone w walucie obcej są księgowane po przeliczeniu na walutę polską 
po aktualnych kursie wymiany z dnia przeprowadzenia transakcji odpowiednio po: 
� Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w 
przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 
� Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w 
zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w 
przypadku pozostałych operacji. 
o Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w 
walutach obcych metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” 
 

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów 

dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych 

kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony 

charakterem rozliczanych kosztów. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 
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o długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego, 

o krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego.  

 
9. Kapitał własny 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze 

sądowym, zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady 

na poczet kapitału. 

o  Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: 
- z podziału zysku, 
- z dopłat wspólników. 

o Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do 
decyzji Zgromadzenia Wspólników, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów 
podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 
 
10. Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na 

pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, 

kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe 

zobowiązania się wiążą.  

 

11. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń 

o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych 

aktywów Spółki. 

Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy 

zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

12. Przychody, koszty, wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 

o wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 
(pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

o wynik operacji finansowych,  

o wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 
działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  

o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.  

 

13. Dokonane w bieżącym roku obrotowym zmiany dotyczące zasad (polityki) rachunkowości, 
sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym oraz elementów sprawozdania 
finansowego 

Spółka nie dokonywała w bieżącym roku obrotowym żadnych zmian w zakresie zasad (polityki) 

rachunkowości, sposobu prezentacji i wyceny danych w sprawozdaniu finansowym. 
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Bilans 

AKTYWA 31-12-2013 31-12-2014 

A. AKTYWA TRWAŁE                          -                               -      

I. Wartości niematerialne i prawne                          -                               -      

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych     

2. Wartość firmy     

3. Inne wartości niematerialne i prawne                          -                               -      

4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne                          -                               -      

II Rzeczowe aktywa trwałe                          -                               -      

1. Środki trwałe                          -                               -      

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)     

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     

c) urządzenia techniczne i maszyny     

d) środki transportu                          -                               -      

e) inne środki trwałe                          -                               -      

2. Środki trwałe w budowie                          -                               -      

3. Zaliczka na środki trwałe w budowie                          -                               -      

III Należności długoterminowe                          -                               -      

1. Od jednostek powiązanych     

2. Od pozostałych jednostek                          -                               -      

IV Inwestycje długoterminowe                          -                               -      

1. Nieruchomości     

2. Wartości niematerialne i prawne     

3. Długoterminowe aktywa finansowe                          -                               -      

a) w jednostkach powiązanych                          -                               -      

 udziały lub akcje                          -                               -      

 inne papiery wartościowe     

 udzielone pożyczki                          -                               -      

 inne długoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach                          -                               -      

 udziały lub akcje                          -                               -      

 inne papiery wartościowe     

 udzielone pożyczki     

 inne długoterminowe aktywa finansowe     

4. Inne inwestycje długoterminowe     

V Długoterminowe rozliczenia okresowe                          -                               -      

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                          -                               -      

2. Inne rozliczenia międzyokresowe     
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B. AKTYWA OBROTOWE             60 553,68                25 979,22    

I Zapasy                  353,66                     353,66    

1. Materiały                          -                               -      

2. Półfabrykaty i produkty w toku     

3. Produkty gotowe     

4. Towary     

5. Zaliczki na dostawy                  353,66                     353,66    

II Należności krótkoterminowe             17 322,56                25 625,56    

1. Od jednostek powiązanych                          -                               -      

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                          -                               -      

    do 12 miesięcy     

    powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2. Należności od pozostałych jednostek             17 322,56                25 625,56    

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                  210,00                     210,00    

    do 12 miesięcy                  210,00                     210,00    

    powyżej 12 miesięcy     

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń             17 112,56                25 415,56    

c) inne                          -                               -      

d) dochodzone na drodze sądowej     

III Inwestycje krótkoterminowe             42 877,46                             -      

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe              42 877,46                             -      

a) w jednostkach powiązanych             40 000,00                             -      

 udziały lub akcje     

 inne papiery wartościowe     

 udzielone pożyczki             40 000,00      

 inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach                          -                               -      

 udziały lub akcje     

 inne papiery wartościowe     

 udzielone pożyczki     

 inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne               2 877,46                             -      

środki pieniężne w kasie i na rachunku               2 877,46                             -      

inne środki pieniężne     

inne aktywa pieniężne                          -                               -      

2. Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                          -                               -      

AKTYWA RAZEM             60 553,68                25 979,22    

 

 



KAMPA S.A.  

Raport roczny za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 

 

11 | S t r o n a  

 

PASYWA 31-12-2013 31-12-2014 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -168 062,64    -254 842,86    

I Kapitał (fundusz) podstawowy        6 780 062,00           6 780 062,00    

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)                          -                               -      

III Udziały (akcje) własne      

IV Kapitał (fundusz) zapasowy        1 383 866,20           1 383 866,20    

V kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     

VII Zysk (strata) netto z lat ubiegłych -1 367 227,37    -8 331 990,84    

VIII Zysk (Strata) netto -6 964 763,47    -86 780,22    

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

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA           228 616,32              280 822,08    

I. Rezerwa na zobowiązaniach             17 220,93                             -      

1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego     

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                          -                               -      

    długoterminowe                          -                               -      

    krótkoterminowe     

3. Pozostałe rezerwy             17 220,93                             -      

    długoterminowe     

    krótkoterminowe             17 220,93                             -      

II Zobowiązania Długoterminowe                          -                               -      

1. Wobec jednostek powiązanych                          -                               -      

2. Wobec pozostałych jednostek                          -                               -      

 a) kredyty i pożyczki     

 b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych     

 c) inne zobowiązania finansowe                          -                               -      

 d) inne     

III Zobowiązania krótkoterminowe           211 395,39              280 822,08    

1. Wobec jednostek powiązanych                          -                               -      

a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności     

    do 12 miesięcy     

    powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2. Wobec pozostałych jednostek           211 395,39              280 822,08    

 a) kredyty i pożyczki             17 700,00                15 200,00    

 b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych     

 c) inne zobowiązania finansowe               6 353,56                  6 353,56    

 d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności             72 704,20              141 493,43    

    do 12 miesięcy             72 704,20              141 493,43    

    powyżej 12 miesięcy     

 e) zaliczki na otrzymane dostawy                          -                               -      
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 f) zobowiązania wekslowe     

 g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń             13 483,88                13 191,02    

 h) z tyt. wynagrodzeń                  953,75                     953,75    

 i) inne           100 200,00              103 630,32    

3. Fundusze specjalne                          -                               -      

IV Rozliczenia międzyokresowe                          -                               -      

1. Ujemna wartość firmy     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe                          -                               -      

    długoterminowe     

    krótkoterminowe                          -                               -      

PASYWA RAZEM             60 553,68                25 979,22    
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Rachunek zysków i strat 2013 2014 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY                        -                                -      

     od jednostek powiązanych                        -                                -      

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług                        -                                -      

II. Zmiana stanu produktów (wzrost/spadek)     

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby     

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów     

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ           153 972,06                   31 162,42    

I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów     

II. Koszty ogółem (wg rodzaju) z tego           153 972,06                   31 162,42    

     amortyzacja             15 325,26      

     zużycie materiałów i energii                        -                                -      

     usługi obce             50 738,24                   31 162,42    

     podatki i opłaty             53 012,88                              -      

     wynagrodzenia             26 831,99                              -      

    ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               5 564,96                              -      

    pozostałe koszty rodzajowe               2 498,73                              -      

C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) -153 972,06 - 31 162,42    

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE             10 005,19                         30,00    

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                        -                                -      

II. Dotacje             10 000,00                              -      

III. Inne przychody operacyjne                     5,19                         30,00    

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE             34 658,81                   15 647,80    

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych             15 744,17                              -      

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                        -                                -      

III. Inne koszty operacyjne             18 914,64                   15 647,80    

F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -178 625,68    -46 780,22    

G. PRZYCHODY FINANSOWE                        -                                -      

I. Dywidendy i udziały w zyskach                        -                                -      

   w tym od jednostek powiązanych                        -                                -      

II. Odsetki                        -                                -      

   w tym od jednostek powiązanych                        -                                -      

III. Zysk ze zbycia inwestycji                        -                                -      

IV. Aktualizacja wartości inwestycji                        -                                -      

V. Inne                        -                                -      

H. KOSZTY FINANSOWE         6 707 873,79                   40 000,00    

I. Odsetki                   38,19                              -      

   w tym od jednostek powiązanych     

II. Strata ze zbycia inwestycji                  40 000,00    

III. Aktualizacja wartości inwestycji         6 707 835,60                              -      

IV. Inne     

I. ZYSK / STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSP. (F+G-H) -6 886 499,47    -86 780,22    

J. ZYSKI / STRATY NADZWYCZAJNE                        -                                -      

K. ZYSK/ STRATA BRUTTO (I+J) -6 886 499,47    -86 780,22    
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L. PODATEK DOCHODOWY             78 264,00                              -      

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU                        -                                -      

N. ZYSK / STRATA NETTO (K-L) -6 964 763,47    -86 780,22    

 

 

Rachunek przepływów pieniężnych 2013 2014 

A.PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 76 668,94 -40 377,46 

I.  Zysk (strata) netto -6 964 763,47 -86 780,22 

II. Korekty razem 7 041 432,41 46 402,76 

1. Amortyzacja 15 325,26 0,00 

2. Zyski (strata) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6 723 579,77 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw 8 720,93 -17 220,93 

6. Zmiana stanu zapasów  -353,66 0,00 

7. zmiana stanu należności  15 964,93 -8 303,00 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 135 779,89 71 926,69 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  78 803,81 0,00 

10. Inne korekty 63 611,48 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I+/-II) 76 668,94 -40 377,46 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ -37 560,98 40 000,00 

I.  Wpływy 2 439,02 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 2 439,02 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 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

-dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

- odsetki 0,00 0,00 

-inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 40 000,00 -40 000,00 

1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne  0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 40 000,00 -40 000,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
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b) w pozostałych jednostkach 40 000,00 -40 000,00 

-nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

-udzielone pożyczki długoterminowe 40 000,00 -40 000,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-
II) -37 560,98 40 000,00 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ -52 090,28 -2 500,00 

I. Wpływy 17 700,00 0,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów 0,00 0,00 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 17 700,00 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki 69 790,28 2 500,00 

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 0,00 2 500,00 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 69 790,28 0,00 

8. Odsetki 0,00 0,00 

9. inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -52 090,28 -2 500,00 

D.PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-
C.III) -12 982,32 -2 877,46 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W 
TYM -8 047,24 0,00 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych     

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRES 15 859,78 2 877,46 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM  2 877,46 0,00 

- o ograniczonej możliwości dysponowania     
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

Wyszczególnienie 2013 2014 

I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)       244 700,73    -168 062,64    

    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

    korekty błędów     

I.a 
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 
korektach    1 320 062,00           6 780 062,00    

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu    5 460 000,00                                 -      

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego    5 460 000,00                                 -      

  a) zwiększenie (z tytułu)    5 460 000,00                                 -      

    wydania udziałów (emisja akcji)    5 460 000,00                                 -      

  b) zmniejszenie (z tytułu)                                -                                   -      

    umorzenia udziałów (akcji)     

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu    6 780 062,00            6 780 062,00    

2. 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu     

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy                                -                                   -      

  a) zwiększenie (z tytułu)                                -                                   -      

  b) zmniejszenie (z tytułu)                                -                                   -      

2.2. 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 
okresu     

3. Udziały (akcje) własna na początek okresu     

  a) zwiększenie      

  b) zmniejszenie      

3.1. Udziały (akcje) własna na koniec okresu     

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu       291 866,20            1 383 866,20    

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego    1 092 000,00                                 -      

  a) zwiększenie (z tytułu)    1 092 000,00                                 -      

    emisji akcji powyżej wartości nominalnej    1 092 000,00                                 -      

    z podziału zysku (ustawowo)     

  
  z podziału zysku (ponad wymaganą ustawą minimalną 
wartość)     

  b) zmniejszenie (z tytułu)                                -                                    -      

    pokrycia straty     

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu      1 383 866,20               1 383 866,20    

5. 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości     

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny     

  a) zwiększenie (z tytułu)     

  b) zmniejszenie (z tytułu)     

    zbycia środków trwałych     

5.2. Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu     

6. 
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu     

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych     
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  a) zwiększenie (z tytułu)     

  b) zmniejszenie (z tytułu)     

6.2. 
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu     

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 367 227,37    -8 331 990,84    

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                -                                    -      

    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

    korekty błędów     

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

  a) zwiększenie (z tytułu)                                -                                    -      

    podziału zysku z lat ubiegłych     

  b) zmniejszenie (z tytułu)                                -                                    -      

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu     

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 367 227,37    -8 331 990,84    

    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

    korekty błędów     

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 367 227,37    -8 331 990,84    

  a) zwiększenie (z tytułu)     

  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia     

  b) zmniejszenie ( z tytułu)     

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 367 227,37    -8 331 990,84    

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu     

8. Wynik netto -6 964 763,47    -86 780,22    

  a) zysk netto     

  b) strata netto     6 964 763,47                  86 780,22    

  c) odpisy z zysku     

II. kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -168 062,64    -254 842,86    

III. 
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty)     
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I. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

Nota nr 1, Nota nr 2 

 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Nie dotyczy 

 

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.  

Nie dotyczy 

 

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli 

Nie dotyczy 

 

5. Kapitał własny 

               Nota nr 7, Nota nr 8,  

 

6. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy  

Strata osiągnięta w 2014 roku w wysokości 86.780,22 zostanie pokryta przez zyski lat następnych. 

 

7. Odpisy aktualizujące wartość należności 

W 2014 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności. 

 

8. Inwestycje długoterminowe 

Nota nr 3 

 

9. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia 

Nota nr 4 

 

10. Inwestycje krótkoterminowe 

Nota nr 5 

 

11. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 

Nota nr 9, Nota nr 10,  

 

12. Specyfikacja zaciągniętych kredytów z opisem zabezpieczeń 

Nie dotyczy 

 

13. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Nota nr 6 

 

14. Wykaz grup zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem jego rodzaju  

Nie dotyczy 

 

15. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Jednostkę gwarancje i 

poręczenia  

Nie dotyczy 



KAMPA S.A.  

Raport roczny za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 

 

19 | S t r o n a  

 

 

II. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym 

 

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług i towarów. 

Rodzaj działalności Kraj Poza terenem 

RP 

Razem 

Przychody ze sprzedaży  0,00 0,00 0,00 

 

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe 

Nie dotyczy 

 

3. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 

zaniechania w roku następnym 

Nie dotyczy 

 

4. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych 

Nota nr 11 

 

5. Nakłady na środki trwałe w budowie. 

Nie dotyczy 

 

6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 

trwałe. 

•  W 2014 roku Jednostka nie poniosła nakładów  

•  W 2014 roku Jednostka nie planuje poniesienia nakładów 

•  Nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy 

 

7. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 

Nie dotyczy 

 

8. Wydarzenia po dacie bilansu 

Nie wystąpiły 

 

9. Na dzień bilansowy operacje w walutach obcych wycenia się po kursie NBP tabela nr 

252/A/NPB/2014 – EUR 4,2623. 

 

10. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

Nie występują różnice pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie oraz tymi samymi zmianami tych 

samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych. 

 

11. Umowy zawarte przez Spółkę nieuwzględnione w bilansie, mające wpływ na ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej i wynik finansowy. 

Nie dotyczy 

 

12. Informacja o istotnych transakcjach ( wraz z ich kwotami) zawartych przez Spółkę na innych 

warunkach niż rynkowe, ze stronami powiązanymi.  

Nie dotyczy 
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13. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w 2014 roku w grupach zawodowych. 

 

L.p. Wyszczególnienie Rok 2014 

1 Zarząd 0 

2 Pracownicy administracyjni 0 

3 Pracownicy fizyczni 0 

Zatrudnieni łącznie 0 

 

 

14. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających i nadzorujących 

• W 2014 roku nie wypłacono wynagrodzeń dla Zarządu   

• W 2014 roku nie wypłacono wynagrodzenia Organom Nadzorczym Spółki  

• Nie udzielano pożyczek członkom Zarządu i organom nadzorczym Spółki. 

 

 

15. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych. 

Nie dotyczy 

 

16. Wynagrodzenie biegłego rewidenta, należne za rok obrotowy odrębnie za: 

a) Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 9.348,00 PLN 

b) Inne usługi poświadczające - 0,00 zł. 

c) Usługi doradztwa podatkowego – 0,00 zł. 

d) Pozostałe usługi – 0,00 zł. 

 

17. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym 

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

 

18. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Nie wystąpiły 

 

19. Wykaz spółek, w których Jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej 

liczbie głosów w organie stanowiącym spółki 

Spółka nie posiada co najmniej 20% udziałów w innych podmiotach 

 

 

Anna Skorupska                                             Olaf Grelowski                             

Osoba której powierzono                        Prezes Zarządu 

prowadzenie ksiąg 

rachunkowych 

 

 

 

 

Poznań, 18 czerwiec 2015r. 
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Nota nr 1 

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 

Lp. Wyszczególnienie Koszty 

zakończonych prac 

rozwojowych 

Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Razem 

Koncesje, 

patenty i licencje 

Oprogramowa

nie 

Pozostałe 

1. Wartość brutto – stan na dzień 01.01.2014       

2. Zwiększenia wartości brutto (tytuły):       

2.1. -zakup       

2.2 -aport, nieodpłatne otrzymanie       

2.3. -aktualizacja wartości       

2.4. -inne       

3. Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):       

3.1. -sprzedaż       

3.2. -likwidacja       

3.3. -aktualizacja wartości       

3.4. -inne       

4. Wartość brutto – przemieszcz. wewnętrzne       

5. Wartość brutto – stan na dzień 31.12.2014       

6. Umorzenie – stan na dzień 01.01.2014       

7. Zwiększenia umorzenia (tytuły):       

7.1 -odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe       

7.2. -aktualizacja wartości       

7.3. -inne       

8. Zmniejszenia umorzenia (tytuły):       

8.1. -sprzedaż       

8.2. -likwidacja       

8.3. -aktualizacja wartości       

8.4. -inne       
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9. Umorzenie – przemieszczenia wewnętrzne       

10. Umorzenie – stan na dzień 31.12.2014       

11. Wartość netto – stan na dzień 01.01.2014       

 

12. Wartość netto – stan na dzień 31.12.2014   0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

 
 
 
Nota nr 2 

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 

Lp. Wyszczególnienie Grunty (w tym 

prawo użytk. 

wieczystego 

gruntu) 

Budynki, lokale i 

obiekty inż. 

lądowej i 

wodnej 

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 

Razem 

1. Wartość brutto – stan na dzień 01.01.2014   1.250,41    

2. Zwiększenia wartości brutto (tytuły):       

2.1. -zakup       

2.2 -aport, nieodpłatne otrzymanie       

2.3. -aktualizacja wartości       

2.4. -inne       

3. Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):       

3.1. -sprzedaż       

3.2. -likwidacja       

3.3. -aktualizacja wartości       

3.4. -inne       

4. Wartość brutto – przemieszcz. wewnętrzne       

5. Wartość brutto – stan na dzień 31.12.2014   1.250,41   1.250,41 

6. Umorzenie – stan na dzień 01.01.2014   1.250,41   1.250,41 
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7. Zwiększenia umorzenia (tytuły):       

7.1 -odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe       

7.2. -aktualizacja wartości       

7.3. -inne       

8. Zmniejszenia umorzenia (tytuły):       

8.1. -sprzedaż       

8.2. -likwidacja       

8.3. -aktualizacja wartości       

8.4. -inne       

9. Umorzenie – przemieszczenia wewnętrzne       

10. Umorzenie – stan na dzień 31.12.2014   1.250,41   1.250,41 

11. Wartość netto – stan na dzień 01.01.2014   0,00   0,00 

12. Wartość netto – stan na dzień 31.12.2014   0,00   0,00 

 
 
 
Nota nr 3 

Inwestycje długoterminowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 

Lp. Wyszczególnienie Konto Stan na dzień 

01.01.2014 

Zwiększenia Zmniejszenia odpis 

aktualizacyjny 

Stan na dzień 

31.12.2014 

1. Akcje SILVA Spółka Akcyjna 035-1-1  0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Udziały KAMPA POLSKA Sp. z o.o. 035-1-2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nota nr 4 

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych według okresów spłaty na dzień 31.12.2014 roku 

Lp. Należności z tytułu dostaw i usług ogółem (od jednostek pozostałych) o 

pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 

Wartość brutto na 

dzień 31.12. 2014 

Odpisy aktualizujące 

na dzień 31.12.2014 

Wartość bilansowa 

na dzień 31.12.2014 

1. Do 1 miesiąca Należności, których termin płatności jest 

późniejszy od dnia bilansowego – 

31.12.2014 – (należności 

nieprzeterminowane) 

   

2. Powyżej 1 m-ca do 3m-cy    

3. Powyżej 3 m-cy do 6 m-cy    

4. Powyżej 6 m-cy do 12 m-cy    

5. Powyżej 12 m-cy    

6. Przeterminowane  210,00 0,00 210,00 

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych ogółem: 210,00 0,00 210,00 

 
 
 
 
Nota nr 5 

Aktywa finansowe: Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 31.12.2014 

Lp. Wyszczególnienie 

(oznaczenie kasy) 

(oznaczenie banku i rachunku bankowego) 

Oznaczenie 

waluty 

Wartość w walucie na 

dzień 31.12.2014 

Kurs waluty do wyceny 

na dzień 31.12.2014 

Wartość bilansowa na 

dzień 31.12.2014 

1. Środki pieniężne w kasie PLN 0,00  0,00 

Razem  

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych PLN 0,00  0,00 

Razem 0,00 
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Nota nr 6 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywne/pasywne) oraz rezerwy za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 

Lp. Wyszczególnienie 
(opis pozycji rozliczeń międzyokresowych i rezerw) 

Wartość bilansowa na 
dzień 01.01.2014 

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość bilansowa na 
dzień 31.12.2014 

1. Ubezpieczenia majątkowe     

2.  Ubezpieczenia pojazdów     

3.  Rozl. międzyokresowe energii, reklamy     

4. Pozostałe     

Razem rozliczenia międzyokresowe (aktywne)  0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Rezerwa na badanie sprawozdania i sporządzenie 
bilansu 

6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 

2. Rezerwa na opłatę w związku ze skróceniem leasingu 10.720,93 0,00 10.720,93 0,00 

3. Opłata za energię elektryczną, gaz i ścieki     

4.  Usługi sprzątania     

2.  Pozostałe     

Razem rozliczenia międzyokresowe (pasywne) i rezerwy  17.220,93 0,00 17.220,93 0,00 

 
 

 

Nota nr 7 

Kapitał (fundusz) własny za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 

Lp. Wyszczególnienie Wartość bilansowa na 

dzień 01.01.2014 

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość bilansowa na 

dzień 31.12.2014 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy 6.780.062,00   6.780.062,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 

ujemna) 

    

3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)     

4. Kapitał (fundusz) zapasowy 1.383.866,20   1.383.866,20 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1.367.227,37 -6.964.763,47  -8.331.990,84 
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8. Zysk (strata) netto -6.964.763,47 -86,780,22 -6.964.763,47 -86,780,22 

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego     

Kapitał (fundusz) własny ogółem -168.062,64 -7.051.543,69 -6.964.763,47 -254.842,86 

 
 
 
Nota nr 8 

Struktura kapitału (funduszu) podstawowego na dzień 31.12.2014 roku 

Lp. Nazwisko i imię udziałowca (w przypadku os.fiz.) 

Nazwa spółki, jej forma prawna oraz miejscowość, w 

której mieści się siedziba jej zarządu (w przypadku os. 

prawnej) 

Ilość posiadanych udziałów (akcji) Wartość 

nominalna 

udziału (akcji) 

Kapitał 

podstawowy na 

dzień 31.12.2014 

Udział 

w kapitale 

podstawowym 

na dzień 

31.12.2014 

Na dzień 

01.01.2014 

Na dzień 

31.12.2014 

1. VENGAPRO Limited 5 460 000,00  5 460 000,00   

2. Green Pear  543 619,00  543 619,00   

3. MC 2 Sp. z o.o.  2 794 980,00 2 794 980,00 2 794 980,00 41,22% 

4. KAMPA SA  3 460 000,00 3 460 000,00 3 460 000,00 51,03% 

5. Pozostali 776 463,00 525 082,00 525 082,00 525 082,00 7,75% 

 Razem 6 780 062 6 780 062 6 780 062,00 6 780 062,00 100,00% 

 
 
Nota nr 9 

Zobowiązania finansowe (wobec jednostek pozostałych) z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 roku 

Lp. Wyszczególnienie 

(kredytodawca/pożyczkodawca, rodzaj 

kredytu/pożyczki) 

31.12.2014 

Wartość bilansowa 

na dzień 

31.12.2014 

  Do 1 roku 1 rok-3 lata 3-5 lat Powyżej 5 lat  

Zobowiązanie krótkoterminowe: 21.553,56    21.553,56 

1. Kredyty      



KAMPA S.A.  

Raport roczny za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 

 

27 | S t r o n a  

 

2. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 6.353,56    6.353,56 

3. Inne 15 200,00    15 200,00 

Razem 21.553,56 0,00 0,00 0,00 21.553,56 

Zobowiązania długoterminowe      

1. Kredyty      

2. Inne zobowiązania finansowe      

3. Inne      

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
Nota nr 10 

Zobowiązania z tytułu dostaw i sług wobec jednostek pozostałych według okresów wymagalności na dzień 31.12.2014 roku 

Lp. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem (wobec jednostek pozostałych) o 

pozostałym od dnia bilansowego okresie wymagalności 

Wartość nominalna na 

dzień 31.12. 2014 

Naliczone odsetki – 

stan na dzień 

31.12.2014 

Wartość bilansowa 

na dzień 31.12.2014 

1. Do 1 miesiąca Zobowiązania, których termin 

wymagalności jest późniejszy od dnia 

bilansowego – 31.12.2014 – 

(zobowiązania nieprzeterminowane) 

20 166,00  20 166,00 

2. Powyżej1 m-ca do 3m-cy    

3. Powyżęj 3 m-cy do 6 m-cy    

4. Powyżej 6 m-cy do 12 m-cy    

5. Powyżej 12 m-cy    

6. Przeterminowane  121.327,43  121.327,43 

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wobec jedn. pozostałych ogółem  141.493,43  141.493,43 
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Nota nr 11 

Rozliczenie podatku dochodowego, którego płatnikiem jest Spółka za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

1. Wynik bilansowy  -86.780,22 

2. Koszty niepodatkowe 103.915,61 

2.1 Składki ZUS za 2012 zapłacone w 2014 -292,86 

2.2 Pozostałe koszty  55.000,00 

2.3 Rezerwa na badanie i sporządzenie sprawozdania finansowego w 2013 -6.500,00 

2.4 Przeterminowanie, niezapłacone zobowiązania 2013 -43.498,03 

2,5 Przeterminowanie, niezapłacone zobowiązania 2014 99.206,50 

3. Koszty niebilansowe, a podatkowe 0,00 

4. Zysk podatkowy 17.135,39 

 
 
 
 
 
 

Anna Skorupska                                             Olaf Grelowski                             

Osoba której powierzono                        Prezes Zarządu 

prowadzenie ksiąg 

rachunkowych 

 

 

 

 
Poznań, 18 czerwiec 2015r. 
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4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2014 

 

                                           Kampa S.A. 
 

             SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNO ŚCI SPÓŁKI 

 

 

                                                  ZA OKRES 

 

 

                    Od 1 stycznia 2014 r. do 31 gru dnia 2014 r. 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

                                 

 

 

 

 

25 czerwca 2015 r. 

Warszawa 

www.fipsa.pl 
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1. Podstawowe dane o Emitencie 

Firma Emitenta:   Kampa Spółka Akcyjna  

Forma prawna:    Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby:                Polska 

Siedziba:  Poznań 

Adres:   ul. Umińskiego 9B/15; 61-517 Poznań  

Adres e-mail:  zarzad@fipsa.pl 

Strona www:  www.fipsa.pl 

REGON:                  142437089 

NIP:   527 262 99 38 

KRS:    0000357789 

Kapitał podstawowy:         6.780.062,00 PLN 

Ilość akcji:                            6.780.062 akcji  

 

1.1. Zarząd  

Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. W okresie od I-XII 2014 r. Zarząd pracował w następujących 
składach osobowych: 

Od dnia 11 stycznia do dnia 24 kwietnia 2014 roku:  
Prezes Zarządu: Ryszard Grzęda 
  
Od dnia 25 kwietnia do dnia 11 sierpnia 2014 roku:  
Delegowany Członek Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka Zarządu: Paweł Osowski 
 
Od dnia 11 sierpnia do dnia 11 października 2014 roku:  
Prezes Zarządu: Paweł Osowski  
 
Od dnia 11 października do dnia 31 grudnia 2014 roku:  
Prezes: Olaf Grelowski  
 

1.2. Rada Nadzorcza 

W okresie od I-XII 2014 r.  skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:   

Od dnia 1 stycznia do dnia 24 kwietnia 2014 roku:  
 
Ryszard Grzęda – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Klaus Peter Langenkamp – Członek Rady Nadzorczej 
Ewa Duda – Członek Rady Nadzorczej, 
Adam Stefan Gbiorczyk – Członek Rady Nadzorczej, 
Marcin Wydorski – Członek Rady Nadzorczej 
  
Od dnia 25 kwietnia do dnia 11 sierpnia 2014 roku:  
 
Paweł Osowski – Członek Rady Nadzorczej – oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu 
Mariusz Obszański – Członek Rady Nadzorczej 
Albin Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej, 
Adam Stefan Gbiorczyk – Członek Rady Nadzorczej, 
Grzegorz Gońda – Członek Rady Nadzorczej 
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Od dnia 12 sierpnia do dnia 11 października 2014 roku:  
 
Mariusz Obszański – Członek Rady Nadzorczej 
Emilia Zakrzewska - Koszel – Członek Rady Nadzorczej, 
Adam Stefan Gbiorczyk – Członek Rady Nadzorczej, 
Grzegorz Gońda – Członek Rady Nadzorczej 
 
Od dnia 11 października do dnia 31 grudnia 2014 roku:  
  
W dniu 11 października 2014 r. po dokonaniu wyboru nowego Prezesa Zarządu wszyscy dotychczasowi 
członkowie rady złożyli zawiadomienia o rezygnacji z pełnionych funkcji. 
Od dnia 11 października do końca roku obrotowego 2014 nowy skład rady nadzorczej nie został wybrany.  

 

1.3 Akcjonariat 

Akcjonariat na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej liczbie 

głosów na WZA 

MC 2 Sp. z o.o. 2 794 980,00 41,22% 41,22% 

Kampa S.A. 3 560 000,00 51,03% 51,03% 

Pozostali   525 082,00 7,75% 7,75% 

Suma                                            6.780.062,00                                100% 100% 

 

2.  Profil działalności 

 

Emitent w 2014 r. nie prowadził działalności operacyjnej. Realizacja przyjętej strategii w 2013 r. stała się 

niemożliwa z uwagi na brak wejścia w życie ustawy o Odnawialnych źródłach Energii.  W roku 2014 

prowadzone były jednak prace nad nową strategią dla Spółki.  

W listopadzie 2014 r. nastąpiły istotne zmiany w akcjonariacie. Większościowym akcjonariuszem została spółka 
MC 2 sp. z o.o. Ostatecznie Zarząd Spółki w 2014 r. nie podjął żadnych wiążących zobowiązań co do przyjęcia 
nowej strategii. Przedmiotowe działania były kontynuowane już w roku 2015 w uzgodnieniu ze spółką MC 2 sp. 
z o.o., a następnie po zmianach właścicielskich w 2015 roku ze spółką Advantum 1 sp. z o.o. 

 

3. Organizacja Emitenta 

W 2014 r. Kampa S.A. nie posiadała żadnej struktury organizacyjnej.   
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4. Ocena finansowej sytuacji spółki 

Poniżej zostały zaprezentowane wybrane dane finansowe za 2014 r. wraz z danymi porównywalnymi: 

Wybrane dane finansowe 
Okres zakończony Okres zakończony 

31/12/2014 31/12/2013 

  w PLN 

Przychody ze sprzedaży ogółem 0,00 0,00 

Amortyzacja  0,00  15 325,26 

Zysk (strata) na sprzedaży  -31 162,42 -153 972,06 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  -46 780,22 -178 625,68 

Zysk (strata) brutto  -86 780,22 -6 886 499,47 

Zysk (strata) netto  -86 780,22 -6 964 763,47 

Aktywa trwałe  0,00 0,00 

Aktywa obrotowe  25 979,22 60 553,68 

Aktywa razem  25 979,22 60 553,68 

Należności krótkoterminowe  25 625,56 17 322,56 

Należności długoterminowe  0,00 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe  0,00 42 877,46 

Zobowiązania krótkoterminowe  280 822,08 211 395,39 

Zobowiązanie długoterminowe  0,00 0,00 

Kapitał własny  -254 842,86 -168 062,64 

Kapitał podstawowy  6 780 062,00 6 780 062,00 

Kapitał zapasowy  1 383 866,20 1 383 866,20 

Kapitał rezerwowy  0,00 0,00 

 

Na koniec 2014 r. suma bilansowa wyniosła 26 tys. zł, co oznacza spadek o 34 tys. zł w porównaniu do 2013 r. 
gdzie suma bilansowa wynosiła 60 tys. zł. Spadek wartości majątku był to spowodowany ponoszeniem przez 
Spółkę kosztów funkcjonowania z jednoczesnym brakiem generowania przychodów z działalności. 
 
Wartość zobowiązań krótkoterminowych wyniosła na koniec 2014 r. 281 tys. zł i wzrosła o ok. 70 tys. zł w 
stosunku do roku 2013. Było to głównie spowodowane bieżącymi kosztami związanymi z obsługą działalności, 
zmianami w akcjonariacie i przygotowaniami do zmiany strategii.  
Kapitały własne Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 wykazały ujemną wartość w wysokości 254,8 tys. zł. 
Strata netto w bieżącym roku obrotowym wyniosła ok. 87 tys. zł i była związana z ponoszeniem przez spółkę 
bieżących kosztów funkcjonowania, w tym kosztów administracyjnych i księgowych. 
 

5. Najważniejsze wydarzenia w roku obrotowym 2014, a także po jego zakończeniu 

 

W pierwszej połowie 2014r. spółka zawarła istotne porozumienia inwestycyjne, na ich podstawie: 
1. Vengapro Limited, spółka prawa cypryjskiego, akcjonariusz Emitenta, zbyła nieodpłatnie na rzecz 
Emitenta 5.460.000 (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta tj. wszystkie 
posiadane akcje Emitenta.  
2. KAMPA S.A. zbyła za łączną kwotę 50 zł. wszystkie udziały w spółce KAMPA Sp. z o.o. (dawniej: 
KAMPA POLSKA Sp. z o.o.). 
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Zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego było wynikiem braku możliwości realizacji przez Kampa S.A. działalności 
w zakresie budowy domów energooszczędnych, zasilanych ze źródeł fotowoltaicznych. Brak wejścia w życie 
ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii w tamtym czasie oraz innych zapowiadanych regulacji dotyczących 
dopłat do produkcji energii przez "prosumentów" uniemożliwia realizację strategii rozwoju przyjętej przez 
Spółkę w 2013 r.  
 
W efekcie powyższych zdarzeń najwięksi akcjonariusze rozpoczęli wraz z Zarządem Emitenta rozmowy 
zmierzające do opracowania nowej strategii działalności Kampa S.A. oraz zmiany przedmiotu działalności 
Spółki.  
 
W listopadzie 2014 r działania te przyniosły efekty w postaci istotnych zmian w akcjonariacie Kampa S.A. W ich 
efekcie nowym większościowym akcjonariuszem w Spółce stała się firma MC 2 sp. z o.o. W dniu 6 listopada 
2014 r. Emitent dokonał na rzecz spółki MC 2 sp. z o.o. sprzedaży akcji własnych w liczbie 2.000.000 szt. 
Transakcja sprzedaży została przeprowadzona na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem 
NewConnect. W wyniku przedmiotowej transakcji Emitent zmniejszył bezpośrednio liczbę posiadanych akcji 
własnych do 3.460.000, co stanowi 51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Jednocześnie nastąpiły zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Prezesem Zarządu został Pan Olaf Grelowski. Po 
powołaniu Pana Olafa Grelowskiego na Prezesa Zarządu dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej złożyli 
rezygnacje. 
Nowy Zarząd reprezentujący akcjonariusza większościowego rozpoczął prace nad nową strategią 
funkcjonowania firmy.  

 
W dniu 25 lutego 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Advantum 1 sp. z o.o. o osiągnięciu 
poziomu 29,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie spółka MC 2 sp. z o.o., 
poinformowała o zmniejszeniu stanu posiadania akcji do poziomu 11,7% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Emitenta. 
 
W dniu 17 kwietnia 2015 r. Emitent zawarł umowę zbycia akcji własnych Spółki w liczbie 3.460.000 akcji na 
rzecz Spółki Advantum 1 sp. z o.o.  W konsekwencji transakcji Advantum 1 sp. z o.o. zwiększyła liczbę 
posiadanych bezpośrednio akcji do 5 460 000 sztuk, które stanowią 80,53% kapitału zakładowego i uprawniają 
do wykonania 5 460 000 głosów na walnym zgromadzeniu Kampa S.A., co stanowi 80,53% w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 
 
Jednocześnie w dniu 17 kwietnia 2015 r. został podpisany przez Emitenta list intencyjny ze Spółką Advantum 1 
sp. z o.o., na mocy którego strony uzgodniły, iż będą wspólnie działać celem przedstawienia w najbliższym 
czasie nowej strategii dla Spółki Kampa S.A. oraz rozpoczęcie prac nad budowaniem realnej wartości w spółce. 
Spółka Advantum 1 jest spółką zależną od firmy Advantum Investments, która jest firmą inwestycyjno - 
konsultingową. 
 
W dniu 19 czerwca 2015 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Advantum 1 sp. z o.o. o zwiększeniu w wyniku 
transakcji nabycia liczby posiadanych bezpośrednio akcji KAMPA S.A. do 5.733.781 sztuk, które stanowią 
84,57% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonania 5.733.781 głosów na walnym zgromadzeniu KAMPA 
S.A., co stanowi 84,57% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.  
 

 
6. Plany rozwojowe spółki 
 

Spółka w 2015 roku planuje dokończyć prace nad nową strategia działalności. 
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7. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z działalnością spółki 

 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce.  

Na sytuację finansową oraz szeroko pojętą działalność Spółki mają, między innymi, wpływ czynniki 
makroekonomiczne, do których zaliczyć można: wzrost produktu krajowego brutto, wysokość stóp 
procentowych, inflację, ogólną kondycję gospodarki, politykę w zakresie podatków, prywatyzacji i 
restrukturyzacji sektorów gospodarki polskiej czy zmiany legislacyjne. Długotrwałe występowanie 
niekorzystnych warunków makroekonomicznych może mieć ujemny wpływ na sytuację finansową Spółki. 
 

 

 Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych.  

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Spółki pewne ryzyko w zakresie 
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji w zakresie: prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych, prawa spółek handlowych, prawa regulującego funkcjonowanie spółek publicznych, 
jak i samą działalność gospodarczą. Zmiany te wynikają między innymi z konieczności dostosowywania 
polskiego prawa do przepisów prawa Unii Europejskiej. Ryzyko dla działalności Spółki stwarza również 
niejednolita wykładnia przepisów prawa, dokonywana przez sądy krajowe, organy administracji publicznej oraz 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  
 
 

Ryzyko związane z brakiem strategii dla Spółki, a przypadku jej opracowania ryzyko skutecznej realizacji.  

Ze względu na fakt, iż Spółka nie posiada opracowanej strategii dalszej działalności istnieje ryzyko dalszego 
braku wykonywania przez Spółkę działalności operacyjnej i w konsekwencji braku przychodów wraz z 
jednoczesnym generowaniem kosztów. W przypadku opracowania nowej strategii istnieje również ryzyko jej 
skutecznej realizacji.  Założenia potencjalnej nowej strategii mogą się okazać nietrafne, w kontekście złej oceny 
ryzyka prawno-finansowego, nieaktualnych danych bądź nieumiejętnego dostosowania się do szybko 
zmieniających się warunków zewnętrznych. W efekcie powyższego przedmiotowe niekorzystne zdarzenia mogą 
mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz na wyniki Spółki. 

 

Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii 

Efektywność działania Spółki zależy od zdolności Spółki do określenia i realizowania strategii, która będzie 
skuteczna i przynosiła wymierne korzyści finansowe 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 istotne negatywne skutki 
finansowe.  

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia prowadzona jest ciągła bieżąca analiza 
wszystkich czynników decydujących o wyborze strategii tak, aby możliwe było maksymalnie precyzyjne 
określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego. 

 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu zdominowana jest przez jeden podmiot, co w oczywisty sposób wpływa na ograniczony 
wpływ pozostałego akcjonariatu na decyzje zapadające na WZ. Sprzedaż znacznej liczby akcji na rynku mogłaby 
niekorzystnie wpłynąć na notowania akcji w obrocie wtórnym. Praktycznie zerowa płynność akcji na utrudnia 
też notowania akcji i wycenę Spółki przez giełdę. Zarząd wspólnie z dominującym akcjonariuszem przy 
opracowaniu strategii dla Spółki będzie brał pod uwagę przedmiotowe ryzyka i dołoży należytej staranności, 
aby z chwilą wdrożenia nowej strategii niniejsze ryzyka wyeliminować.  
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8.  Ład korporacyjny 

Spółka zamierza stosować zasady określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
NewConnect” z wyłączeniem zasad wymienionych poniższej tabeli: 
 

Dobra Praktyka Uzasadnienie 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 

efektywną politykę informacyjną, zarówno z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 

użyciem nowoczesnych technologii, 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 

szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając 

w jak najszerszym stopniu z tych metod, 

powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, umożliwiać 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 

przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 

internetowej. 

Spółka realizuje tą zasadę Dobrych Praktyk z 

wyłączeniem transmisji obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet 

oraz rejestrowania przebiegu obrad i 

upubliczniania go na stronie internetowej. W 

związku z faktem, iż koszty związane z transmisją i 

rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na 

stronie internetowej są niewspółmierne do 

potencjalnych korzyści takiego działania, Emitent 

nie przewiduje w najbliższym czasie 

wprowadzenia zasady transmitowania, rejestracji i 

upubliczniania obrad walnego zgromadzenia na 

swojej stronie internetowej. 
 

3.16. Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie 

internetowej pytania akcjonariuszy dotyczące 

spraw objętych porządkiem obrad, zadawane 

przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania. 

Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby 

naruszyć interesy akcjonariuszy. Na dzień 

sporządzenia niniejszego oświadczenia, Spółka nie 

planuje stosowania tej zasady Dobrych Praktyk. 
 

5. Spółka powinna prowadzić politykę 

informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu 

Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna 

wykorzystywać indywidualną dla danej spółki 

sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający dostęp 

do informacji poprzez dostępne kanały 

informacyjne, w tym swoją stronę internetową 

www.fipsa.pl po przez prowadzenie na niej działu 

"Inwestorzy” . W związku z powyższym, na dzień 

sporządzenia niniejszego oświadczenia, Spółka nie 

planuje stosowania tej zasady Dobrych Praktyk. 
 

9.2. Emitent przekazuje w raporcie rocznym 

informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 

usług w każdym zakresie. 

Z uwagi na poufność danych i tajemnicę handlową 

Spółka nie przekazuje informacji na ten temat. 

Ewentualne rozpoczęcie stosowania niniejszej 

zasady Dobrych Praktyk w przyszłości jest 

uzależnione od postanowień przyszłych umów 

zawieranych z Autoryzowanymi Doradcami. 

11.Przynajmniej dwa razy w roku emitent przy 

współpracy Autoryzowanego Doradcy powinien 

organizować publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami i mediami 

Spółka stara się na bieżąco kontaktować ze 

wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym 

publikować raporty bieżące i aktualności. W związku 

z powyższym, Spółka nie widzi na chwilę obecną 

konieczności organizowania dodatkowych spotkań. 

Spółka podejmie taką decyzje i rozpocznie 

stosowanie niniejszej zasady Dobrych Praktyk, jeśli 

tylko dostrzeże takie zapotrzebowanie. 
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16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 

terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 

W chwili obecnej zasada publikacji raportów 

miesięcznych nie jest stosowana przez Emitenta. Z 

uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i 

okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz 

inwestorom dostęp do kompletnych i 

wystarczających informacji dających pełny obraz 

sytuacji spółki, Zarząd Spółki nie widzi w chwili 

obecnej konieczności publikacji raportów 

miesięcznych. Ewentualne rozpoczęcie stosowania 

niniejszej zasady Dobrych Praktyk Zarząd Spółki 

uzależnia od zainteresowania akcjonariuszy i 

inwestorów otrzymywaniem takich raportów. 

 

9. Prace w dziedzinie badań i rozwoju 

Spółka w 2014 roku nie prowadziła badań ani prac rozwojowych. 

 

10. Nabycie akcji własnych 

W roku 2014 Spółka nie nabywała akcji własnych, z wyjątkiem nabycia akcji w wyniku Porozumienia 
Inwestycyjnego z dnia 24 kwietnia 2014 r., gdzie spółka Vengapro Limited, spółka prawa cypryjskiego, 
akcjonariusz Emitenta, zbyła nieodpłatnie na rzecz Emitenta 5.460.000 (słownie: pięć milionów 460 tysięcy) 
akcji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 5.460.000 zł. KAMPA S.A. zbyła natomiast za kwotę 50 zł wszystkie 
udziały w spółce KAMPA sp. z o.o. (dawniej KAMPA Polska sp. z o.o.) Zawarcie przedmiotowego Porozumienia 
Inwestycyjnego było wynikiem braku możliwości realizacji przez Emitenta opracowanej strategii działania z 
2013 r.  i rozpoczęcia działalności operacyjnej w zakresie budowy domów energooszczędnych zasilanych ze 
źródeł fotowoltaicznych.  
 
W dniu 6 listopada 2014 r. Emitent dokonał na rzecz spółki MC 2 sp. z o.o. sprzedaży akcji własnych w liczbie 
2.000.000 szt. Transakcja sprzedaży została przeprowadzona na podstawie umowy cywilno-prawnej poza 
rynkiem NewConnect. W wyniku przedmiotowej transakcji Emitent zmniejszył bezpośrednio liczbę posiadanych 
akcji własnych do 3.460.000, co stanowi 51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
 

11. Zatrudnienie 

Spółka na koniec 2014 r. nie zatrudniała żadnych pracowników. 

 

     

 

 

         …………………………………………. 

 

                                                                            Prezes Zarządu Kampa S.A. 

                 Olaf Grelowski  
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5. OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

SPÓŁKI KAMPA S.A. ZA 2014 ROK 

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego 

sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu rocznego. 

 

6. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK 

NOTOWANYCH NA NEWCONNECT 

Zarząd spółki Kampa S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie w zakresie zasad określonych w 

dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", które nie są przez emitenta stosowane 

wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich nie stosowania. 

 

Dobra Praktyka Uzasadnienie 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 

efektywną politykę informacyjną, zarówno z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 

użyciem nowoczesnych technologii, 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 

szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając 

w jak najszerszym stopniu z tych metod, 

powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, umożliwiać 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 

przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 

internetowej. 

Spółka realizuje tą zasadę Dobrych Praktyk z 

wyłączeniem transmisji obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet 

oraz rejestrowania przebiegu obrad i 

upubliczniania go na stronie internetowej. W 

związku z faktem, iż koszty związane z transmisją i 

rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na 

stronie internetowej są niewspółmierne do 

potencjalnych korzyści takiego działania, Emitent 

nie przewiduje w najbliższym czasie 

wprowadzenia zasady transmitowania, rejestracji i 

upubliczniania obrad walnego zgromadzenia na 

swojej stronie internetowej. 
 

3.16. Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie 

internetowej pytania akcjonariuszy dotyczące 

spraw objętych porządkiem obrad, zadawane 

przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania. 

Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby 

naruszyć interesy akcjonariuszy. Na dzień 

sporządzenia niniejszego oświadczenia, Spółka nie 

planuje stosowania tej zasady Dobrych Praktyk. 
 

5. Spółka powinna prowadzić politykę 

informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu 

Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna 

wykorzystywać indywidualną dla danej spółki 

sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający dostęp 

do informacji poprzez dostępne kanały 

informacyjne, w tym swoją stronę internetową 

www.fipsa.pl po przez prowadzenie na niej działu 

"Inwestorzy” . W związku z powyższym, na dzień 

sporządzenia niniejszego oświadczenia, Spółka nie 

planuje stosowania tej zasady Dobrych Praktyk. 
 

9.2. Emitent przekazuje w raporcie rocznym 

informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 

Z uwagi na poufność danych i tajemnicę handlową 

Spółka nie przekazuje informacji na ten temat. 

Ewentualne rozpoczęcie stosowania niniejszej 

zasady Dobrych Praktyk w przyszłości jest 

uzależnione od postanowień przyszłych umów 
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usług w każdym zakresie. zawieranych z Autoryzowanymi Doradcami. 

11.Przynajmniej dwa razy w roku emitent przy 

współpracy Autoryzowanego Doradcy powinien 

organizować publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami i mediami 

Spółka stara się na bieżąco kontaktować ze 

wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym 

publikować raporty bieżące i aktualności. W związku 

z powyższym, Spółka nie widzi na chwilę obecną 

konieczności organizowania dodatkowych spotkań. 

Spółka podejmie taką decyzje i rozpocznie 

stosowanie niniejszej zasady Dobrych Praktyk, jeśli 

tylko dostrzeże takie zapotrzebowanie. 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 

terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 

W chwili obecnej zasada publikacji raportów 

miesięcznych nie jest stosowana przez Emitenta. Z 

uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i 

okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz 

inwestorom dostęp do kompletnych i 

wystarczających informacji dających pełny obraz 

sytuacji spółki, Zarząd Spółki nie widzi w chwili 

obecnej konieczności publikacji raportów 

miesięcznych. Ewentualne rozpoczęcie stosowania 

niniejszej zasady Dobrych Praktyk Zarząd Spółki 

uzależnia od zainteresowania akcjonariuszy i 

inwestorów otrzymywaniem takich raportów. 
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7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI KAMPA S.A. 

 

Zarząd spółki KAMPA S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami 

uznawanymi w skali międzynarodowej oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Emitenta 

zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

…………………….…………  …………………….…………    

Olaf Grelowski   Dariusz Chojnacki 

Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu    

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI KAMPA S.A. 

 

Zarząd spółki KAMPA S.A.  oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że 

podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

…………………….…………  …………………….…………    

Olaf Grelowski   Dariusz Chojnacki 

Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu    

   

 

 

 

 

 


