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Rozdział 1. 

Podsumowanie II Kwartału 

W pierwszym kwartale 2016 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia dla Emitenta:

W dniu 14 czerwca 2016 r. w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki dokonano 
rejestracji zmiany treści Statutu Spółki poprzez wpisanie nowej wysokości kapitału docelowego, 
wpisanie podziału akcji serii A na serię A1 i A2 oraz zniesienie uprzywilejowania akcji serii A1.
Zmiany Statutu Spółki zostały podjęte podczas obrad walnego zgromadzenia, które odbyło się 9 
marca 2016 r.  Spółka czeka na dokonanie scalenia akcji przez sąd. 

Zarząd nadal rozmawia z inwestorami nad poszerzeniem działalności spółki i pozyskaniem 
finansowania.

                                       Prezes Zarządu 
Marcin Boszko
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Rozdział 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

Nazwa (firma) Silesia One Spółka Akcyjna 
Kraj Polska
Siedziba Katowice
Adres Siedziby ul. Aleksandra Zająca 22, Katowice 40-749 
Numer KRS 0000356127.
Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy Katowice- Wschód, Wydział VIII Gospodarczy 
REGON 241243032 
NIP 573-277-71-10 
Telefon (34) 371 11 65 
FAX (34) 371 11 65 
email kontakt@silesiaone.pl 
Strona WWW www.silesiaone.pl
Ilość Akcji 10 000 000 akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 

PLN 12 400 000 akcji imiennych serii A2 o wartości nominalnej 
0,10 PLN 10 918 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,10 PLN, 13 682 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

Zarząd Marcin Boszko – Prezes Zarządu 
Rada Nadzorcza Piotr Międlar, Dominik Staroń , Aleksander Gil, Artur Górski, 

Łukasz Ochman 
Akcjonariat Twinlight Finance Limited 23.060.000 akcji serii A1, A2,C 

Pozostali : 23.940.000 akcji serii B, C. 
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Rozdział 3. 
STRUKTURA AKCJONARIATU 

Kapitał zakładowy Spółki Silesia One S.A. wynosi 4.700.000,00 zł (cztery miliony siedemset 
tysięcy złotych) i dzieli się na: 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 12.400.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii A2, 10.918.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 13.682.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii C, wartość nominalna akcji 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

Dane o strukturze akcjonariatu: 

Twinlight Finance Limited 23.060.000 akcji serii A1,A2, C. Udział w głosach na WZA 49,06% 
Udział w Kapitale 49,06% Pozostali : 23.940.000 akcji serii B, C. Udział w głosach na WZA 
50,94% Udział w Kapitale 50,94% 

Rozdział 4. Oświadczenie Zarządu Emitenta 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Dotyczące informacji finansowych i danych za II kwartał 2016 r. Zarząd Silesia One Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Emitent”) przedstawia raport za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 
30 czerwca 2016 r., na który składają się: 

• Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w II kwartale 2016 r. w 
wysokości 127.002,18 PLN, 

• Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe, 

• Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Zarząd Silesia One Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Katowicach oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe 
i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 
oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta 
oraz wynik finansowy. 

                                                                                                                         Marcin Boszko 
Prezes Zarządu Silesia One S.A

5



Rozdział 5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o 
stosowanych zasadach polityki rachunkowości 

      Raport za II kwartał 2016 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 
      Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz dane 
porównawcze za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. 
      Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z 
ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 
2009 roku, z późniejszymi zmianami). 

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób 
sporządzenia sprawozdania finansowego jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego za II kwartał 2016 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała 
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 
2015 roku. 

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia 
lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane 
są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego 
przez okres jego ekonomicznej użyteczności.

2. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób: 

a) Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg 
rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień 
bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z roku 2001 Nr 149, 
poz. 1674), 

b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia 
oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza 
utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności 
wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość, 

c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości 
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z uwzględnienie 
odpisów aktualizujących ich wartość, 

d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnienie odpisów 
aktualizujących ich wartość. 

3. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym 
prawem (statut). Spółka tworzy następujące kapitały własne: 

3.1. Kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz 
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
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SPÓŁKI SILESIA ONE S.A. WYNOSI 4.700.000,00 ZŁ,  
3.2. Kapitał zapasowy. 

3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych - stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach 
poprzednich, która pokryta zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach 
sprawozdawczych. 

3.4. Zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat. 

4. Zobowiązania finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o 
krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za 
pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych 
przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty 
wymaganej zapłaty. 

5. Przychody ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów 
gotowych i usług. Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, 
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. 

6. Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie koszty związane z normalną 
działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych 
oraz strat nadzwyczajnych. 

7. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób 
prawnych oraz naliczony podatek odroczony. 

8. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w 
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru Spółka sporządza rachunek 
zysków i strat w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych 
Spółka sporządza metodą pośrednią. 
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Rozdział 6. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE: BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT,

      Raport kwartalny Silesia One S.A. za II kwartał 2016 roku i przedstawione poniżej dane 
finansowe nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych. 

Bilans
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

10



Rozdział 7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, wraz z 
opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 
mających wpływ na osiągnięte wyniki w drugim kwartale 2016 roku 

W dniu 14 czerwca 2016 r. w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki dokonano 
rejestracji zmiany treści Statutu Spółki poprzez wpisanie nowej wysokości kapitału docelowego, 
wpisanie podziału akcji serii A na serię A1 i A2 oraz zniesienie uprzywilejowania akcji serii A1.
Zmiany Statutu Spółki zostały podjęte podczas obrad walnego zgromadzenia, które odbyło się 9 
marca 2016 r.  Spółka czeka na dokonanie scalenia akcji przez sąd. 

Rozdział 8. Wykaz raportów bieżących i okresowych publikowanych w okresie II kwartału 
2016 roku

2016-06-17 
17:54:32 bieżący 12/201

6 SSO Rejestracja zmian Statutu Spółki

2016-06-04 
23:49:56 bieżący 11/201

6 SSO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 
30.06.2016 r. wraz z projektami uchwał

2016-06-04 
23:38:46 roczny 10/201

6 SSO Raport roczny za 2015 rok

2016-05-30 
23:21:11 bieżący 9/2016 SSO Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015

2016-05-14 
20:36:26 kwartalny 8/2016 SSO Raport kwartalny 1Q 2016r.
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Rozdział 9. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz emitenta odnośnie stopnia 
realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram 
Zarząd Spółki przeprowadza działania naprawcze w Spółce, dokumenty dotyczące scalenia akcji są 
w złożone do KRS. 

Rozdział 10. PROGNOZY FINANSOWE Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 

Rozdział 11. Informacja na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych 
wprowadzonych w przedsiębiorstwie Spółka nie podejmowała aktywności w obszarze rozwiązań 
innowacyjnych 

Rozdział 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ 
EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Na dzień 30 czerwca 2016, Spółka nie 
zatrudniała osób na zasadzie umów o pracę. 

Katowice, dnia 15.08.2016r. 

MARCIN BOSZKO – PREZES ZARZĄDU 
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