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INFORMACJE	OGÓLNE	
Nazwa	(firma):	 	 	 	 BIT	EVIL	spółka	akcyjna	
Siedziba:	 	 	 	 	 Warszawa	
Adres:	 	 	 	 	 	 ul.	Adama	Mickiewicza	37/58,	01-625	Warszawa	
Telefon:	 	 	 	 	 607170176	
Fax:	 	 	 	 	 	 (+48)	22	378	29	89	
e-mail:		 	 	 	 	 hi@bitevil.com	
adres	internetowy:	 	 	 	 www.bitevil.com	
REGON:	 	 	 	 	 362773842	
NIP:	 	 	 	 	 	 5223041323	
KRS:	 	 	 	 	 	 0000580322 
	
	
Zarząd	Spółki	na	dzień	30.09.2017	r.		 Maria	Anna	Belka	–	Prezes	Zarządu	
	 	 	 	 	 	 	
	
Rada	Nadzorcza	na	dzień	30.09.2017	r.	 Krystyna	Belka	–	Przewodniczący	Rady	Nadzorczej	

Anita	Polak	–	Członek	Rady	Nadzorczej	
Lidia	Polak	–	Członek	Rady	Nadzorczej	
Damian	Biniek	–	Członek	Rady	Nadzorczej	
Robert	Przybysz	–	Członek	Rady	Nadzorczej	
	

Rada	Nadzorcza	na	dzień	raportu	kwartalnego		
Krystyna	Belka	–	Przewodniczący	Rady	Nadzorczej	
Damian	Biniek	–	Członek	Rady	Nadzorczej	
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PROFIL	DZIAŁALNOŚCI	BIT	EVIL	S.A.	
	
BIT	 EVIL	 S.A.	 rozpoczął	 działalność	 w	 II	 połowie	 2015	 roku	 w	 branży	 IT,	 w	 segmencie	
marketingu	internetowego	oraz	e-commerce.		
	
Głównym	 obszarem	 aktywności	 Spółki	 jest	 świadczenie	 kompleksowych	 usług	 marketingu	
internetowego	 (content	 marketing),	 obejmującego	 takie	 usługi	 jak:	 pozycjonowanie,	
kampanie	 linków	 sponsorowanych	 Google	 AdWords,	 social	 media	 marketing,	 influencer	
marketing,	 projektowanie	 serwisów	 internetowych	 oraz	 tworzenie	 nowatorskich	 rozwiązań	
informatycznych,	 wykorzystywanych	 jako	 alternatywne	 platformy	 marketingowe	 i	
sprzedażowe	 (serwisy	 internetowe)	 oraz	 narzędzia	 wspierające	 sprzedaż	 (sklepy	 z	
funkcjonalnościami	zarządzania	magazynem	i	obiegiem	dokumentów,	aplikacje	mobilne	 i	gry	
mobilne).		
	
Zbudowane	 i	oferowane	przez	Spółkę	 rozwiązania	 informatyczne	 i	platformy,	uzupełnione	o	
innowacyjne	 podejście	 marketingowe	 i	 zaplecze	 networkingowe,	 umożliwiają	 wywołanie	
zainteresowanie	 firmą	 i	 jej	 ofertą	 wśród	 wybranej	 grupy	 docelowej,	 przy	 pomocy	
wartościowych	treści	oraz	stworzenie	naturalnej	grupy	ambasadorów	promowanej	marki	 lub	
firmy.		
	
Spółka	 zapewnia	 klientom	 kompleksową	 obsługę	 content	 marketing,	 począwszy	 od	
identyfikacji	wizualnej	(np.	projektowanie	logo	i	księgi	logotypu),	poprzez	tworzenie	ciekawej	
infografiki	 promującej	markę	 lub	 firmę	 na	 portalach	 społecznościowych,	 przygotowywanie	 i	
uzupełnianie	treści	blogów,	na	których	prezentowane	są	informacje	dotyczące	marki	lub	firmy,	
tworzenie	i	publikowanie	promocyjnych	materiałów	video,	pozycjonowanie,	kampanie	Google	
AdWords,	 po	 projektowanie	 i	 produkcję	 narzędzi	 wspierających	 sprzedaż,	 w	 tym	 tworzenie	
sklepów	 internetowych,	 czy	 bardziej	 wyspecjalizowanych	 narzędzi	 informatycznych	 i	
interaktywnych,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 gier	 mobilnych,	 wykorzystywanych	 przez	
Spółkę	jako	nieszablonowe	podejście	do	promocji.		
	
Narzędziem	wykorzystywanym	w	głównej	mierze	jest	Brand	Sabbath	który	pozwala	prowadzić	
kampanie	CPC,	 śledzić	 ruch	 z	 blogów	oraz	 rozliczać	 za	 efekty	 z	 przeprowadzonych	 kampanii	
marketingowych	z	influencerami.		
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ZASADY	 (POLITYKI)	 RACHUNKOWOŚCI	 PRZYJĘTE	 PRZY	 SPORZĄDZANIU	
RAPORTU	
1.1. Podstawa	sporządzenia	sprawozdania	finansowego	
Sprawozdanie	 finansowe	 zostało	 przygotowane	 zgodnie	 z	 przepisami	 ustawy	 z	dnia	
29	września	 1994	 roku	 o	 rachunkowości	 (Dz.	 U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 1047)	 [„Ustawa”]	 oraz	 na	
podstawie	Uchwały	Zarządu	w	sprawie	przyjęcia	Polityki	Rachunkowości.	
	

1.2. Wartości	niematerialne	i	prawne	

Wartości	 niematerialne	 i	 prawne	 są	 rozpoznawane,	 jeżeli	 jest	 prawdopodobne,		
że	 w	przyszłości	 spowodują	 one	 wpływ	 do	 Spółki	 korzyści	 ekonomicznych,	 które	 mogą	 być	
bezpośrednio	 powiązane	 z	tymi	 aktywami.	 Początkowe	 ujęcie	 wartości	 niematerialnych	
i	prawnych	 następuje	 według	 cen	 nabycia	 lub	 kosztu	 wytworzenia.	 Po	 ujęciu	 początkowym	
wartości	 niematerialne	 i	prawne	 są	 wyceniane	według	 cen	 nabycia	 lub	 kosztu	 wytworzenia	
pomniejszonych	o	umorzenie	i	odpisy	z	tytułu	trwałej	utraty	wartości.	Wartości	niematerialne	
i	 prawne	 są	 amortyzowane	 liniowo	 w	 okresie	 odpowiadającym	 szacowanemu	 okresowi	 ich	
ekonomicznej	użyteczności.		
	

1.3. Środki	trwałe	

Środki	 trwałe	 są	 wyceniane	 w	 cenie	 nabycia,	 koszcie	 wytworzenia	 pomniejszonych	
o	umorzenie	 oraz	 o	odpisy	 z	 tytułu	 trwałej	 utraty	 wartości.	 Koszty	 poniesione		
po	 wprowadzeniu	 środka	 trwałego	 do	 użytkowania,	 jak	 koszty	 napraw,	 przeglądów,	 opłaty	
eksploatacyjne,	 wpływają	 na	 wynik	 finansowy	 okresu	 sprawozdawczego,	 w	 którym	 zostały	
poniesione.	 Jeżeli	możliwe	 jednakże	 jest	 wykazanie,	 że	 koszty	 te	 spowodowały	 zwiększenie	
oczekiwanych	przyszłych	korzyści	ekonomicznych	z	tytułu	posiadania	danego	środka	trwałego	
ponad	 korzyści	 przyjmowane	 pierwotnie	 w	 takim	 przypadku	 zwiększają	 one	 wartość	
początkową	środka	trwałego.	

Środki	 trwałe	 są	 amortyzowane	 liniowo	w	okresie	 odpowiadającym	 szacowanemu	okresowi	
ich	 ekonomicznej	 użyteczności.	 Środki	 trwałe	 o	 niskiej	 jednostkowej	 wartości	 początkowej		
to	znaczy	poniżej	3,5	tys.	PLN	odnoszone	są	jednorazowo	w	koszty.	

Dla	 celów	 podatkowych	 Spółka	 stosuje	 stawki	 podatkowe	 zgodnie	 z	 ustawą	 o	 podatku	
dochodowym	od	osób	prawnych	(Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	1888).	
	

1.4. Środki	trwałe	w	budowie	

Środki	 trwałe	 w	 budowie	 są	 wyceniane	 w	 wysokości	 ogółu	 kosztów	 pozostających	
w	bezpośrednim	 związku	 z	 ich	 nabyciem	 lub	 wytworzeniem,	 w	 tym	 kosztów	 finansowych,	
pomniejszonych	 o	 odpisy	 z	 tytułu	 trwałej	 utraty	 wartości.	 W	ramach	 środków	 trwałych	
w	budowie	wykazywane	są	 również	materiały	 inwestycyjne.	Środki	 trwałe	w	budowie	nie	 są	
amortyzowane	do	momentu	zakończenia	ich	budowy	i	oddania	do	użytkowania.	
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1.5. Inwestycje	w	aktywa	finansowe	

Nabyte	 lub	 powstałe	 aktywa	 finansowe	 oraz	 inne	 inwestycje	 ujmuje	 się	 w	 księgach	
rachunkowych	na	dzień	 ich	nabycia	albo	powstania,	według	ceny	nabycia	albo	ceny	zakupu,	
jeżeli	 koszty	 przeprowadzenia	 i	 rozliczenia	 transakcji	 są	 nieistotne.	 Cena	 nabycia	 jest		
to	wartość	 godziwa	 poniesionych	wydatków	 lub	 przekazanych	w	 zamian	 innych	 składników	
majątkowych.	
Akcje,	notowane	na	rynku	papierów	wartościowych,	wyceniane	są	według	wartości	godziwej	
(cenach	 rynkowych),	 z	 odniesieniem	 różnic	 w	 stosunku	 do	 poprzedniej	 wyceny	 na	 kapitał		
z	aktualizacji	wyceny.		
Skutki	 przeszacowania	 aktywów	 finansowych	 do	 wartości	 godziwej,	 powodujące	 wzrost	 ich	
wartości	do	poziomu	cen	rynkowych	zwiększać	będą	kapitał	z	aktualizacji	wyceny.	Natomiast	
w	przypadku	obniżenia	ich	ceny	rynkowej	w	pierwszej	kolejności	różnice	pokrywać	się	będzie		
z	 poprzednio	 ustalonej	 nadwyżki	 ceny	 rynkowej	 nad	 ceną	 nabycia,	 ujętej	 w	 kapitale		
z	aktualizacji	wyceny.	 Jeżeli	 jej	nie	było	 lub	nie	wystarczy	na	pokrycie	 zmniejszenia	wartości	
inwestycji,	 to	odpisuje	 się	 ją	w	pozostałe	koszty	 finansowe.	Wzrost	wartości	danego	aktywa	
bezpośrednio	 wiążący	 się	 z	 uprzednim	 obniżeniem	 jej	 wartości,	 zaliczonym	 do	 kosztów	
finansowych,	 ujmuje	 się	 do	 wysokości	 tych	 kosztów,	 jako	 przychody	 finansowe.		
Jeżeli	posiadane	aktywa	finansowe	nie	są	notowane	na	rynku	lub	rynek	przestał	być	aktywny	
wówczas	 Spółka	 wycenia	 akcje	 w	 cenie	 nabycia	 i	 ocenia	 czy	 nastąpiła	 utrata	 ich	 wartości.	
Różnica	między	wyższą	ceną	nabycia,	a	niższą	cena	rynkową	obciąża	koszty	finansowe	(nie	są	
to	 koszty	 podatkowe).	 Jeżeli	 wartość	 niesprzedanych	 aktywów	 finansowych	 wzrośnie		
to	zwiększy	on	wartość	księgową	aktywów,	ale	tylko	do	wysokości	ceny	nabycia	i	odniesiona	
zostanie	na	przychód	finansowy	(przychód	niepodatkowy)	
Jeżeli	aktywa	finansowe	są	długoterminowe	i	nie	posiadają	terminu	wykupu	zaliczać	się	będą	
do	 aktywów	 dostępnych	 do	 sprzedaży	 i	 wyceniane	 będą	 w	 wartości	 godziwej.	 Skutki	
odnoszone	będą	na	wynik	finansowy.	
Jeżeli	 jednak	 ustalenie	 w	 sposób	 wiarygodny	 wartości	 godziwej	 nie	 będzie	 możliwe,		
to	wyceniać	się	je	będzie	w	cenie	nabycia	z	uwzględnieniem	trwałej	utraty	wartości.	
Odpisu	 wyrażającego	 trwałą	 utratę	 wartości	 inwestycji	 zaliczonych	 do	 aktywów	 trwałych	
dokonuje	się	nie	później	niż	na	koniec	okresu	sprawozdawczego.	
	

1.6. Należności	krótko-	i	długoterminowe	
Należności	 są	 wykazywane	 w	 kwocie	 wymaganej	 zapłaty	 pomniejszonej	 o	 odpisy	
aktualizujące.	Wartość	należności	aktualizuje	się	uwzględniając	stopień	prawdopodobieństwa	
ich	 zapłaty	 poprzez	 dokonanie	 odpisu	 aktualizującego.	 Odpisy	 aktualizujące	 wartość	
należności	 zalicza	 się	 odpowiednio	 do	 pozostałych	 kosztów	 operacyjnych	 lub	 do	 kosztów	
finansowych	-	zależnie	od	rodzaju	należności,	której	dotyczy	odpis	aktualizacji.	
Należności	umorzone,	przedawnione	lub	nieściągalne	zmniejszają	dokonane	uprzednio	odpisy	
aktualizujące	ich	wartość.		
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Należności	 umorzone,	 przedawnione	 lub	 nieściągalne,	 od	 których	 nie	 dokonano	 odpisów	
aktualizujących	 ich	 wartość	 lub	 dokonano	 odpisów	 w	 niepełnej	 wysokości,	 zalicza	 się	
odpowiednio	do	pozostałych	kosztów	operacyjnych	lub	kosztów	finansowych.	
	

1.7. Transakcje	w	walucie	obcej	
Transakcje	 wyrażone	 w	 walutach	 innych	 niż	 polski	 złoty	 są	 przeliczane	 na	 złote	 polskie		
przy	 zastosowaniu	 kursu	 NBP	 obowiązującego	 w	 dniu	 poprzedzającego	 dzień	 zawarcia	
transakcji,	 lub	 kursu	 określonego	w	towarzyszącym	danej	 transakcji	 kontrakcie	 terminowym	
typu	„forward”.	
Na	 dzień	 bilansowy	 aktywa	 i	 pasywa	 wyrażone	 w	 walutach	 innych	 niż	 polski	 złoty	 są	
przeliczane	na	złote	polskie	przy	zastosowaniu	kursu	średniego	NBP.	Powstałe	z	przeliczenia	
różnice	 kursowe	 ujmowane	 są	 w	 odpowiednio	 w	 pozycji	 przychodów	 lub	 kosztów	
finansowych.	
	

1.8. Środki	pieniężne	i	ekwiwalenty	środków	pieniężnych		
Środki	pieniężne	w	banku	i	w	kasie	oraz	lokaty	krótkoterminowe	przechowywane	do	terminu	
zapadalności	wyceniane	są	według	wartości	nominalnej.		
	

1.9. Rozliczenia	międzyokresowe	
Spółka	dokonuje	czynnych	rozliczeń	międzyokresowych	kosztów,	jeżeli	dotyczą	one	przyszłych	
okresów	 sprawozdawczych.	 Bierne	 rozliczenia	 międzyokresowe	 kosztów	 dokonywane	 są	
w	wysokości	prawdopodobnych	zobowiązań	przypadających	na	bieżący	okres	sprawozdawczy.	
	

1.10. Kapitał	zakładowy	
Kapitał	 zakładowy	 jest	 ujmowany	w	wysokości	 określonej	w	 statucie	 i	 wpisanej	w	 rejestrze	
sądowym.	Różnice	między	wartością	godziwą	uzyskanej	zapłaty	i	wartością	nominalną	akcji	są	
ujmowane	 w	 kapitale	 zapasowym	 ze	 sprzedaży	 akcji	 powyżej	 ich	 wartości	 nominalnej.		
W	przypadku	wykupu	akcji,	kwota	zapłaty	za	akcje	obciąża	kapitał	własny	 i	 jest	wykazywana	
w	bilansie	w	pozycji	akcji	własnych.		
	

1.11. Rezerwy	
Rezerwy	 ujmowane	 są	 wówczas,	 gdy	 na	 Spółce	 ciąży	 istniejący	 obowiązek	 (prawny		
lub	 zwyczajowy)	 wynikający	 ze	 zdarzeń	 przeszłych	 i	 gdy	 jest	 pewne	 lub	 wysoce	
prawdopodobne,	 że	wypełnienie	 tego	obowiązku	 spowoduje	 konieczność	wypływu	 środków	
uosabiających	 korzyści	 ekonomiczne,	 oraz	 gdy	 można	 dokonać	 wiarygodnego	 oszacowania	
kwoty	tego	zobowiązania.		
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1.12. Kredyty	bankowe	i	pożyczki		
W	momencie	początkowego	ujęcia,	kredyty	bankowe	i	pożyczki	są	ujmowane	według	kosztu,	
stanowiącego	 wartość	 otrzymanych	 środków	 pieniężnych	 i	 obejmującego	 koszty	 uzyskania	
kredytu	/	pożyczki.	Następnie,	wszystkie	kredyty	bankowe	i	pożyczki,	z	wyjątkiem	zobowiązań	
przeznaczonych	 do	 obrotu,	 są	 wyceniane	 według	 skorygowanej	 ceny	 nabycia	
(zamortyzowanego	kosztu),	przy	zastosowaniu	efektywnej	stopy	procentowej.	
Zobowiązania	 przeznaczone	 do	 obrotu	 są	 wyceniane	 według	 wartości	 godziwej.	 Zysk		
lub	 strata	 z	 tytułu	 przeszacowania	 do	 wartości	 godziwej	 są	 ujmowane	 w	 rachunku	 zysków	
i	strat	bieżącego	okresu.	

	

1.13. Koszty	finansowania	zewnętrznego	
Koszty	 finansowania	 zewnętrznego	 dotyczące	 budowy,	 przystosowania,	 montażu		
lub	 ulepszenia	 środków	 trwałych	 lub	 wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych,	 przez	 okres	
budowy,	przystosowania,	montażu	lub	ulepszenia	są	ujmowane	w	wartości	tych	aktywów,	jeśli	
zobowiązania	te	zostały	zaciągnięte	w	tym	celu.	
Pozostałe	koszty	finansowania	zewnętrznego	ujmowane	są	w	rachunku	zysków	i	strat.	
	

1.14. Uznawanie	przychodów	
Przychody	uznawane	 są	w	 takiej	wysokości,	w	 jakiej	 jest	 prawdopodobne,	 że	 Spółka	 uzyska	
korzyści	ekonomiczne,	które	można	wiarygodnie	wycenić.		
	

1.15. Sprzedaż	towarów	i	produktów	
Przychody	 są	 ujmowane	 w	 momencie,	 gdy	 znaczące	 ryzyko	 i	 korzyści	 wynikające	 z	 prawa	
własności	 towarów	 bądź	 produktów	 zostały	 przekazane	 nabywcy.	 Przychody	 obejmują	
należne	lub	uzyskane	kwoty	ze	sprzedaży,	pomniejszone	o	podatek	od	towarów	i	usług	(VAT).	
	

1.16. Świadczenie	usług	
Przychody	 ze	 świadczenia	 usług	 są	 rozpoznawane	 proporcjonalnie	 do	 stopnia	 zakończenia	
usługi	 pod	 warunkiem,	 iż	 jest	 możliwe	 jego	 wiarygodne	 oszacowanie.	 Jeżeli	 nie	 można	
wiarygodnie	 ustalić	 efektów	 transakcji	 związanej	 ze	 świadczeniem	 usług,	 przychody		
ze	świadczenia	usług	są	rozpoznawane	tylko	do	wysokości	poniesionych	kosztów	z	tego	tytułu.	
	

1.17. Odsetki		
Przychody	z	 tytułu	odsetek	są	 rozpoznawane	w	momencie	 ich	naliczenia	 (przy	zastosowaniu	
efektywnej	stopy	procentowej),	jeżeli	ich	otrzymanie	nie	jest	wątpliwe.	
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BILANS	NA	DZIEŃ	30.09.2017	ROKU	
	

AKTYWA	[w	zł]	 30.09.2017	 30.09.2016	

A.		AKTYWA	TRWAŁE	 54.574,01	 75.869,91	

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

II.		Rzeczowe	aktywa	trwałe	 7.889,00	 4.096,90	

III.		Należności	długoterminowe	 0,00	 0,00	

IV.		Inwestycje	długoterminowe	 0,00	 0,00	

V.		Długoterminowe	rozliczenia	międzyokresowe	 46.685,01	 71.773,01	

B.		AKTYWA	OBROTOWE	 732.173,54	 225.140,89	

I.		Zapasy	 218.175,40	 121.496,67	

II.		Należności	krótkoterminowe	 203.217,85	 95.180,72	

III.		Inwestycje	krótkoterminowe	 309.507,44	 8.131,75	

IV.		Krótkoterminowe	rozliczenia	międzyokresowe	 1.272,85	 331,75	

C.		NALEŻNE	WPŁATY	NA	KAPITAŁ	PODSTAWOWY	 0,00	 0,00	

B.		UDZIAŁY	(AKCJE)	WLASNE	 0,00	 0,00	

SUMA	AKTYWÓW	 786.747,55	 301.010,80	

	

PASYWA	[w	zł]	 30.09.2017	 30.09.2016	

A.		KAPITAŁ	(FUNDUSZ)	WŁASNY	 776.280,79	 279.633,50	

I.		Kapitał	(fundusz)	podstawowy	 670.000,00	 600.000,00	

II.		Kapitał	(fundusz)	zapasowy	 166.215,34	 0,00	

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

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

V.		Zysk	(strata)	z	lat	ubiegłych	 -316.409,52	 -316.409,52	

VI.		Zysk	(strata)	netto	 256.474,97	 -3.956,98	
VII.		Odpisy	z		zysku	netto	w	ciągu	roku	obrotowego	(wielkość	
ujemna)	

0,00	 0,00	

B.		ZOBOWIĄZANIA	I	REZERWY	NA	ZOBOWIĄZANIA	 10.466,76	 21.377,30	

I.		Rezerwy		na	zobowiązania	 0,00	 0,00	

II.		Zobowiązania	długoterminowe	 0,00	 0,00	

III.		Zobowiązania	krótkoterminowe	 3.266,76	 21.377,30	

IV.		Rozliczenia	międzyokresowe	 7.200,00	 0,00	

SUMA	PASYWÓW	 786.747,55	 301.010,80	
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RACHUNEK	ZYSKÓW	I	STRAT	ZA	OKRES	01.07.2017	-	30.09.2017	

Wartość	na	dzień	 01.01.2017	
30.09.2017	

01.01.2016	
30.09.2016	

01.07.2017	
30.09.2017	

01.07.2016	
30.09.2016	

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 618.442,69 228.287,03 28.588,98 6.122,59 

- od jednostek powiązanych - - - - 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 704.221,79 228.190,28 48.402,98 6.122,59 

II. Zmiana stanu produktów -85.779,10 - -19.814,00 - 
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne 

potrzeby - - - - 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów - 96,75 - - 

B. Koszty działalności operacyjnej 348.406,25 231.719,86 -18.484,36 23.501,99 
I. Amortyzacja 1.152,27 1.024,24 384,09 384.09 

II. Zużycie materiałów i energii 7.934,18 14.956,26 6.297,17 1.170,00 
III. Usługi obce 335.750,46 170.579,17 -27.829,96 17.278,25 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 1.299,80 3.928,59 394,80 654,65 
- podatek akcyzowy - - - - 
V. Wynagrodzenia 1.044,00 38.160,00 1.044,00 2.594,00 

VI. Świadczenia na rzecz pracowników - - - - 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1.225,54 3.017,94 1.225,54 1.421,00 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 53,66 - 0,00 
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) 270.036,44 -3.432,83 47.073,34 -17.379,40 
D. Pozostałe przychody operacyjne 1,20 7,19 0,00 6,05 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 
II. Dotacje - - - - 

III. Inne przychody operacyjne 1,20 7,19 0,00 6,05 
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,51 3,14 0,49 2,80 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 

III. Inne koszty operacyjne 0,51 3,14 0,49 2,80 
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) 270.037,13 -3.428,78 47.072,85 -17.376,15 

G. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 485,16 528,20 70,36 169,60 
I. Odsetki, w tym: - - - - 

- dla jednostek powiązanych - - - - 
II. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 

III. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 
IV. Inne 485,16 528,20 70,36 169,60 

I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H) 269.551,97 -3.956,98 47.002,49 -17.545,75 
J. Podatek dochodowy 13.077,00 0,00 7.279,00 0,00 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) - - - - 

L. Zysk/Strata netto (I-J-K) 256.474,97 -3.956,98 39.723,49 -17.545,75 
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ZESTAWIENIE	 ZMIAN	 W	 KAPITALE	 WŁASNYM	 ZA	 OKRES	 01.07.2017	 -	
30.09.2017	

	

[w	zł]	
01.01.2017	

-	
30.09.2017	

01.01.2016	
-	

30.09.2016	

01.07.2017	
-	

30.09.2017	

01.07.2016	
-	

30.09.2016	
I.	Kapitał	(fundusz)	własny	na	
początek	okresu	(BO)	

379.805,82	 -216.409,52	 736.557,30	 297.179,25	

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

379.805,82	 -216.409,52	 736.557,30	 297.179,25	

II.	Kapitał	(fundusz)	własny	na	
koniec	okresu	(BZ)	

776.280,79	 279.633,50	 776.280,79	 279.633,50	

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

776.280,79	 279.633,50	 776.280,79	 279.633,50	
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RACHUNEK	PRZEPŁYWÓW	PIENIĘŻNYCH	ZA	OKRES	01.07.2017	-	30.09.2017	
	

RACHUNEK	PRZEPŁYWÓW	
PIENIĘŻNYCH	[w	zł]	

01.01.2017		
-	

	30.09.2017	

01.01.2016	
-	

	30.09.2016	

01.07.2017	
-	

30.09.2017	

01.07.2016	
-	

	30.09.2016	
A.		Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	operacyjnej	

I.		Zysk	(strata)	netto	 256.474,97	 -3.956,98	 39.723,49	 -17.545,75	
II.		Korekty	razem	 -176.559,95	 -556.230,08	 166.497,60	 6.829,73	
III.		Przepływy	pieniężne	netto	z	
działalności	operacyjnej	(I+II)	

79.915,02	 -560.187,06	 206.221,09	 -10.716,02	

B.		Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	inwestycyjnej	
I.		Wpływy	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	
II.		Wydatki	 5.328,46	 5.121,14	 5.328,46	 0,00	
III.		Przepływy	pieniężne	netto	z	
działalności	inwestycyjnej	(I–II)	

-5.328,46	 -5.121,14	 -5.328,46	 0,00	

C.		Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	finansowej	

I.		Wpływy	 140.000,00	 500.000,00	 0,00	 0,00	
II.		Wydatki	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	
III.		Przepływy	pieniężne	netto	z	
działalności	finansowej	(I–II)	

140.000,00	 500.000,00	 0,00	 0,00	

D.		Przepływy	pieniężne	netto	
razem	(A.III.+B.III+C.III)	

214.586,56	 -65.308,20	 200.892,63	 -10.716,02	

E.		Bilansowa	zmiana	stanu	
środków	pieniężnych,	w	tym:	

214.586,56	 -65.308,20	 200.892,63	 -10.716,02	

F.		Środki	pieniężne	na	początek	
okresu	

94.920,88	 73.439,95	 108.614,81	 18.847,77	

G.		Środki	pieniężne	na	koniec	
okresu	(F+D)	

309.507,44	 8.131,75	 309.507,44	 8.131,75	
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CHARAKTERYSTYKA	 ISTOTNYCH	DOKONAŃ	 LUB	NIEPOWODZEŃ	EMITENTA	W	
OKRESIE,	 KTÓREGO	 DOTYCZY	 RAPORT,	 WRAZ	 Z	 OPISEM	 NAJWAŻNIEJSZYCH	
CZYNNIKÓW	 I	 ZDARZEŃ,	W	 SZCZEGÓLNOŚCI	 O	 NIETYPOWYM	 CHARAKTERZE,	
MAJĄCYCH	WPŁYW	NA	OSIĄGNIĘTE	WYNIKI		
	
Uchwałą	 Nr	 700/2017	 Zarząd	 Giełdy	 Papierów	Wartościowych	 w	Warszawie	 S.A.	 z	 dnia	 30	
czerwca	 2017	 r.	 postanowił	 o	 wprowadzeniu	 do	 alternatywnego	 systemu	 obrotu	 na	 rynku	
NewConnect	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	A1,	A2,	B,	C	i	D	spółki	BIT	EVIL	S.A.	
	
W	dniu	12	lipca	2017	roku	Spółka	zadebiutowała	na	na	rynku	NewConnect.	
	
Z	 końcem	 lipca	 Zarząd	 spółki	 rozpoczął	 negocjacje	 z	 firmą	 Instytut	 BioInfoBank	 sp.	 z	 o.o.	
dotyczące	budowy	i	uruchomienia	giełdy	EraCoin,	będące	kolejnym	etapem	rozwoju	platformy	
EraCoin.		
	
W	 dniu	 3	 sierpnia	 2017	 roku	 Spółka	 rozpoczęła	 negocjacje	 z	 firmą	 Picostocks	 Incorporated	
dotyczące	 zawarcia	 umowy	 o	 współpracy	 w	 zakresie	 obsługi	 tokenów	 Adshares	 w	 serwisie	
Brand	Sabbath.		
	
Celem	 obu	 negocjacji	 prowadzonych	 przez	 Strony	 jest	 określenie	 możliwości	 oraz	 zasad,	
warunków	i	parametrów	finansowych	ewentualnej	współpracy.	

STANOWISKO	ODNOŚNIE	DO	MOŻLIWOŚCI	ZREALIZOWANIA	PUBLIKOWANYCH	
PROGNOZ	 WYNIKÓW	 NA	 DANY	 ROK	 W	 ŚWIETLE	 WYNIKÓW	
ZAPREZENTOWANYCH	W	RAPORCIE	KWARTALNYM		
	
W	 roku	 obrotowym	 2017	 Emitent	 nie	 przekazywał	 do	 publicznej	 wiadomości	 prognoz	
wyników	finansowych.		
	
	
OPIS	 STANU	 REALIZACJI	 DZIAŁAŃ	 I	 INWESTYCJI	 EMITENTA	 ORAZ	
HARMONOGRAMU	ICH	REALIZACJI	
	
Dokument	 Informacyjny	 Emitenta	 nie	 zawierał	 informacji	 dotyczących	 opisu	 planowanych	
działań	i	inwestycji	Emitenta	oraz	harmonogramu	ich	realizacji	(o	którym	mowa	w	§10	pkt	13a	
Załącznika	nr	1	do	Regulaminu	Alternatywnego	Systemu	Obrotu).	
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INFORMACJA	 NA	 TEMAT	 AKTYWNOŚCI	 EMITENTA,	 W	 TYM	 W	 ZAKRESIE	
WPROWADZANIA	ROZWIĄZAŃ	INNOWACYJNYCH	W	PRZEDSIĘBIORSTWIE	
	
W	omawianym	kwartale	Spółka	nie	prowadziła	działań	w	kierunku	wprowadzenia	rozwiązań	
innowacyjnych.	
	
	

OPIS	ORGANIZACJI	GRUPY	KAPITAŁOWEJ	
	
BIT	EVIL	S.A.	nie	należy	do	grupy	kapitałowej.	
	

INFORMACJA	O	STRUKTURZE	AKCJONARIATU	EMITENTA	
		
Na	dzień	30.09.2017	r.	i	na	dzień	przekazania	raportu	struktura	własnościowa	w	Spółce	
kształtowała	się	następująco:	
	

Akcjonariat	Spółki	na	dzień	30	września	i	14	listopada	2017	roku	

Akcjonariusz	 Liczba	akcji	
Udział	w	kapitale	
zakładowym	

Udział	w	liczbie	
głosów	na	WZ	

Maria	Anna	Belka	 140	000	 10,45%	 10,45%	

Pozostali	 1	200	000	 89,55%	 89,55%	

RAZEM	 1	340	000	 100,00%	 100,00%	

Źródło:	Dane	własne	Spółki	

	
	
ZMIANY	W	STRUKTURZE	AKCJONARIATU	

W	III	kwartale	2017	roku	w	strukturze	akcjonariatu	Emitenta	nie	zachodziły	zmiany.	

	

INFORMACJA	DOTYCZĄCA	LICZBY	OSÓB	ZATRUDNIONYCH	PRZEZ	EMITENTA		
	
Na	dzień	publikacji	III	kwartalnego	raportu	Emitent	nie	zatrudniał	pracowników	na	umowę	o	pracę.	
Spółka	 wykorzystuje	 do	 realizacji	 konkretnych	 projektów	 wykwalifikowanych	 i	 doświadczonych	
zewnętrznych	 copywriterów,	 programistów	 i	 grafików,	 którzy	 współpracują	 ze	 Spółką	 na	 podstawie	
umów	cywilnoprawnych.	
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OŚWIADCZENIE	ZARZĄDU		
	
Zarząd	 BIT	 EVIL	 S.A.	 oświadcza,	 że	 wedle	 jego	 najlepszej	 wiedzy	 wybrane	 informacje	
finansowe	i	dane	porównywalne	zawarte	w	niniejszym	kwartalnym	sprawozdaniu	finansowym	
sporządzone	 zostały	 zgodnie	 z	 przepisami	 obowiązującymi	 Spółkę	 oraz,		
że	 odzwierciedlają	 w	 sposób	 prawdziwy,	 rzetelny	 i	 jasny	 sytuację	 majątkową	 i	 finansową	
Spółki	oraz	jej	wynik	finansowy.	

	
	
	
	

……..…………………………………	 	
Maria	Anna	Belka	
Prezes	Zarządu	

	

	


