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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2016 – 31.12.2016 
 
    
 
Zgodnie z art. 52 Ustawy o rachunkowości Zarząd zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego w celu 
przedstawienia do zatwierdzenia organom zatwierdzającym Spółki dominującej. 
 
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności Grupy 
zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.  
 
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości 
Grupa będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub 
upadłości. 
 
Załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe składające się z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu, 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, skonsolidowanego 
zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości 
i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 
    
      Strona 
Wprowadzenie   3 
Skonsolidowany bilans   10 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat 13 
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 14 
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 16 
Dodatkowe informacje i objaśnienia 18 
 
 
 
Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Grupy za okres objęty 
sprawozdaniem finansowym. 
 
 

Poznań, 14 marca 2017r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził: 
 
 

Główna Księgowa  
 

Anna Sikorska - Moroz 
 

                     Zarząd: 
 

                                        Zbigniew Gościcki 
 
 Prezes Zarządu 

 
Piotr Kasprowicz 

 
Wiceprezes Zarządu 
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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
1. Informacje o Spółce dominującej  
 

1.1. Monday Development SA (“Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 13 listopada 2008 roku, w 
związku z przekształceniem dotychczasowej struktury Grupy. 
Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 116. 
28 czerwca 2010 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, który jest alternatywnym Systemem 
Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

 
Na dzień 31.12.2016 r. struktura wyemitowanych akcji przedstawiała się następująco:  
 
 

SERIA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE 
NOMINALNA 

WARTOŚĆ AKCJI 
akcje A   0,46% 7.000,00 
akcje A1   5,93% 89.530,00 

akcje B    0,92% 13.857,90 

akcje C 
 

  92,69%     1.400.000,00 

   

 
Akcjonariat na dzień bilansowy: 

Nazwa akcjonariusza Ilość akcji 
Wartość 
nominalna akcji 
zł 

Udział w 
kapitale 
zakładowym 

Razem 10 788 485 1 510 388 100% 

Ewa Przeździecka 336 484 47 107,76 3,12% 

Internal Finance Sp. z o.o. SKA 123 338 17 267,32 1,14% 

Piotr Różański 47 460 6 644,40 0,44% 

Akcjonariusze < 5% 231 203 32 368,42 2,14% 

Akcje własne do umorzenia 50 000 7 000,00 0,46% 

Unidevelopment SA 10 000 000 1 400 000,00 92,69% 

 
 
 

1.2. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323647. Wpisu dokonał Sąd 
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
w dniu 16 lutego 2009 roku.  

1.3. Spółka otrzymała następujące numery identyfikacyjne: 

REGON 301054767 

NIP  7811832838 

1.4. Przedmiotem działalności jest: 

 Działalność firm centralnych i holdingów 
 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

1.5. Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony. 
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1.6. Na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego członkami Zarządu Spółki byli: 

 Zbigniew Gościcki Prezes Zarządu 
 Piotr Kasprowicz Wiceprezes Zarządu 

1.7. Na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej 
wchodzili: 

 
 Arkadiusz Tomasz Kurkiewicz 
 Sławomir Kamiński 
 Sławomir Kiszycki 
 Adam Kościółek 
 Mariusz Przystupa 

 
2. Informacje o Grupie  

 
W dniu 27.10.2016 r. Monday Development S.A. nabyła udziały zwykłe z nowej emisji  w Monday Sołacz Sp z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu.  W wyniku objęcia przez Monday Development S.A. wszystkich nowych udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym, udział w kapitale zakładowym Monday Sołacz Sp. z o.o. wzrósł z 
5,00% do 51,28%, stając się tym samym jednostką zależną podlegającą konsolidacji metodą pełną . Monday 
Development S.A. posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 5 000 zł. Także w IV kwartale 2016 r. Monday 
Sołacz sp. z o.o. nabyła w celu umorzenia wszystkie udziały własne, jakie przysługiwały jej wspólnikom 
będącym osobami fizycznymi. Po umorzeniu tych udziałów, Monday Development S.A. stanie się jedynym 
wspólnikiem Monday Sołacz Sp. z o.o. Udziały objęto w formie gotówkowej .Podstawowym rodzajem 
działalności Monday Sołacz Sp z o.o.  jest działalność developerska. Rozliczenie połączenia zostało 
zaprezentowane w nocie 30. 

 
 

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 

3.1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego. 

3.2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości (nie krótszej niż 1 rok), mimo że występują okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności wskutek utraty płynności finansowej. Na dzień 31-12-2016 
kapitały własne były ujemne i wyniosły minus 7,2 mln zł. Główny akcjonariusz Unidevelopment S.A. 
zadeklarował w liście poświadczającym wsparcie jednostki dominującej i zapewnienie jej wystarczających 
środków pieniężnych, tak aby Grupa była w stanie kontynuować swoją działalność. Spółka zależna Monday 
Sołacz obecnie realizuje projekt deweloperski, którego sprzedaż rozpocznie się w roku 2017. W najbliższym 
czasie planowane jest rozpoczęcie realizacji kolejnych projektów deweloperskich, w formie spółek celowych.  

3.3. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 i obejmuje dane 
porównawcze za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.  

3.4. Grupa Monday Development należy do Grupy Unidevelopment, która sporządza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe. Grupa Unidevelopment należy do Grupy Unibep. Monday Development S.A. jako 
jednostka dominująca grupy kapitałowej niższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe. 

3.5. Spółka Monday Sołacz sp. z o.o. jest konsolidowana metodą pełną. 
3.6. Spółka dominująca posiada dokumentację dotyczącą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, a przyjęte 

zasady są stosowane w sposób ciągły. 
3.7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 

Ustawy o rachunkowości. 

4. Ważniejsze zasady rachunkowości 
 

4.1. Wartość firmy  
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Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą 
od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej 
części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy. 
 
Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności. 
Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności, to okres dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych wartości firmy nie może być dłuższy niż 5 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą 
liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. 
 
Nadwyżkę wartości godziwej aktywów netto spółki przejętej nad ceną przejęcia, czyli ujemną wartość firmy, 
do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem 
długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, jednostka zalicza do 
rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej 
użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. Ujemna wartość firmy w wysokości 
przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych 
notowanych na regulowanych rynkach, zaliczana jest do przychodów na dzień połączenia. 

4.2. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

 
Z punktu widzenia zasad wyceny i ewidencji za środki trwałe w Grupie uznaje się środki trwałe i zrównane z 
nimi, jeżeli ich jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę 3.500,00 zł. Środki trwałe informatyczne, 
sklasyfikowane w grupie 491 KŚT podlegają ewidencji bilansowej niezależnie od wartości. 
Przedmioty długotrwałego użytku o wartość początkowej mieszczącej się w przedziale miedzy 500 a 3.500,00 
zł podlegają wydaniu do używania i zaliczeniu ich wartości w koszty zużycia materiałów. 
 
 

4.3. Inwestycje 

Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości, z wyjątkiem certyfikatów FIZ wycenianych w wartości godziwej. 
 
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji obciąża koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, 
dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części 
uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do 
przychodów finansowych. 
 
Nabyte weksle wycenia się według skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy 
procentowej. 

 
4.4. Zapasy 

 
Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. 
 

4.5. Należności krótkoterminowe 

 
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.  
Wartość należności podlega aktualizacji na podstawie indywidualnego przeglądu poszczególnych pozycji 
przez Zarząd Spółki dominującej. 
 
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. 
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące 
ich wartość.  
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich 
wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. 
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4.6. Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu 
kursu kupna/sprzedaży banku, z usług, którego Grupa korzysta, lub kursu średniego NBP obowiązującego w 
dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji. 
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote 
polskie przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roku obrotowego. 
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w pozycji przychodów lub kosztów finansowych. 

 
4.7. 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.  
 
Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków 
pieniężnych składa się z gotówki w kasie, środków na rachunku bieżącym oraz lokat bankowych o terminie 
zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane, jako działalność lokacyjna. 
 

4.8. Czynne rozliczenia międzyokresowe 

 
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, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 
  

 
4.9. Kapitał podstawowy 

 
Kapitałem podstawowym dla Spółki dominującej jest kapitał zakładowy. Jest on ujmowany w wysokości 
określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.  

 
4.10. Rezerwy 

 
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie 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 oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania 
kwoty tego zobowiązania.  

 
4.11. Zobowiązania krótkoterminowe  

 
Zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty. 
Wyemitowane obligacje wycenia się według skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej 
stopy procentowej. 
 

4.12. Bierne rozliczenia międzyokresowe  

 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:  
 ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania 
można oszacować w sposób wiarygodny; 
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 z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych 
osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym 
z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.  
 
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób 
rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. 
 

4.13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i    
obejmują w szczególności:  
 
 równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których 
wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych; 
 
 środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także 
środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one 
kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo 
pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków 
trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł; 

 
 wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów 
kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub 
umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. 
 

4.14. Odroczony podatek dochodowy  

 
Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych 
występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością 
bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic 
przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku przeniesionych na 
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do 
opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i aktywa. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem 
stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów 
zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 
podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.  

 

4.15. Uznawanie przychodów 

 
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści 
ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 
 
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). 
 
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi. 
 
Przychody/koszty z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich otrzymania/zapłaty lub w momencie ich 
naliczenia, jeżeli ich otrzymanie/zapłata nie jest wątpliwe.  
Z uwagi na charakter działalności Grupy, przychody z tytułu odsetek od weksli wykazywane są, jako przychody 
z działalności operacyjnej.  
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4.16. Uznawanie kosztów 

Koszty ujmowane są w księgach zgodnie z zasadami memoriału i współmierności przychodów i kosztów. 
Poniesione koszty odnoszone są do okresu, w którym towar został dostarczony, a usługa wykonana. 
Z uwagi na charakter działalności Grupy oraz zasadę współmierności, koszty z tytułu odsetek od obligacji 
wykazywane są, jako koszty działalności operacyjnej. 
 

4.17. Czynniki ryzyka finansowego oraz sposób zarządzania ryzykiem finansowym informacje dodatkowe do  
sprawozdania finansowego 

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane 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. Nr 149 poz. 1674 z późn. zm.). 
Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego u jednej 
strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony. 
 
Aktywa finansowe Jednostka klasyfikuje do następujących kategorii: 
 aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 
 pożyczki udzielone i należności własne, 
 aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Zobowiązania finansowe dzielone są na: 
 zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 
 pozostałe zobowiązania finansowe. 

 

Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter. Jednostka 
określa klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją 
weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy. 
 
Aktywa finansowe  
 
Aktywa finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej poniesionych wydatków. 
Początkowa wycena powiększana jest o koszty transakcji. Koszty transakcyjne ewentualnego zbycia składnika 
aktywów nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie aktywów finansowych, chyba że byłyby istotne. 
Składnik aktywów finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Jednostka staje się stroną umowy 
(kontraktu), z której ten składnik aktywów finansowych wynika. Aktywa finansowe nabyte na rynku 
regulowanym wprowadza się do ksiąg na dzień ich rozliczenia/nabycia (należy wybrać). 
Na każdy dzień bilansowy Jednostka ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika 
aktywów finansowych. 
 
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 
 
Składnik aktywów finansowych zalicza się do kategorii przeznaczonych do obrotu, jeżeli został nabyty w celu 
osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych 
czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, lub jeżeli stanowi część portfela, 
który generuje krótkoterminowe zyski lub też jest instrumentem pochodnym o dodatniej wartości godziwej.  
 
Aktywa zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości 
godziwej, a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty finansowe. Wartość godziwą 
pochodnych instrumentów finansowych ustala się w oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki 
realizujące transakcje. Wartość godziwą pozostałych aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu ustala 
się, stosując odpowiednie techniki wyceny, które obejmują: wykorzystanie cen niedawno zawartych 
transakcji lub cen ofertowych, porównanie do podobnych instrumentów, modele wyceny opcji. Wartość 
godziwą instrumentów dłużnych stanowią przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowane bieżącą rynkową 
stopą procentową właściwą dla podobnych instrumentów. 
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Pożyczki udzielone i należności własne 
 
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się – niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty) 
– aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków 
pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne 
instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu Środki pieniężne, 
jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi 
instrumentami finansowymi. Pożyczki udzielone i należności własne, które Jednostka przeznacza do 
sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu 
metody efektywnej stopy procentowej. 
 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności  
 
Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu wymagalności są to niezakwalifikowane do pożyczek 
udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin 
wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach 
korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod 
warunkiem że Jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne. Aktywa 
finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w 
zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.  
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to instrumenty finansowe niezaliczone do żadnej z pozostałych 
kategorii.  
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych, o ile nie istnieje zamiar zbycia 
inwestycji w ciągu 1 roku od dnia bilansowego lub do aktywów obrotowych – w przeciwnym wypadku. Aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości godziwej, a zyski 
i straty (z wyjątkiem strat z tytułu utraty wartości) ujmowane są w przychodach i kosztach finansowych. W 
przypadku braku możliwości ustalenia w wiarygodny sposób wartości godziwej, aktywa te wycenia się w cenie 
nabycia. W przypadku oprocentowanych instrumentów dłużnych zaliczonych do tej kategorii część 
odsetkowa ustalona przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej jest odnoszona bezpośrednio 
do rachunku zysków i strat. 
 
Zobowiązania finansowe 
 
Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. W początkowej 
wycenie uwzględniane są koszty transakcji. Koszty transakcyjne wyzbycia się (wypełnienia) składnika 
zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie tych zobowiązań, chyba że byłyby 
istotne. Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Jednostka staje się stroną umowy 
(kontraktu), z której to zobowiązanie finansowe wynika. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe wycenia 
się w wysokości skorygowanej ceny nabycia.  
 
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 
 
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są to zobowiązania, które stanowią pochodne instrumenty 
finansowe lub zobowiązania do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych 
instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej. 
Zobowiązania zaliczone do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej wyceniane są na każdy 
dzień sprawozdawczy w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty 
finansowe. Wyceny instrumentów pochodnych w wartości godziwej dokonuje się na dzień bilansowy w 
oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki realizujące transakcje. Wartość godziwą instrumentów 
dłużnych stanowią przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowane bieżącą rynkową stopą procentową 
właściwą dla podobnych instrumentów. 
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II. SKONSOLIDOWANY BILANS 
 
 
AKTYWA Stan na                        

31-12-2016r. 
Stan na                        

31-12-2015r. 
A. Aktywa trwałe 3 140 725,99 2 900 881,00 
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych    
2. Wartość firmy    
3. Inne wartości niematerialne i prawne    
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne    
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  198 581,88 0,00 
1. Wartość firmy - jednostki zależne  198 581,88   
2. Wartość firmy - jednostki współzależne     
III. Rzeczowe aktywa trwałe 12 447,11 0,00 
1. Środki trwałe 12 447,11 0,00 
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)    
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    
c)  urządzenia techniczne i maszyny 12 447,11   
d) środki transportu   
e) inne środki trwałe   
2. Środki trwałe w budowie   
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   
IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 
1. Od jednostek powiązanych   
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale    
3. Od pozostałych jednostek   
V. Inwestycje długoterminowe 0,00 240 000,00 
1. Nieruchomości    
2. Wartości niematerialne i prawne    
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 240 000,00 
a) w jednostkach powiązanych zależnych, współzależnych niewycenianych metodą 
konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną  0,00 240 000,00 
 udziały lub akcje  240 000,00 
 inne papiery wartościowe    
 udzielone pożyczki    
 inne długoterminowe aktywa finansowe    
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych metodą praw 
własności  0,00 0,00 
 udziały lub akcje   
 inne papiery wartościowe   
 udzielone pożyczki   
 inne długoterminowe aktywa finansowe   
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale    
 udziały lub akcje   
 inne papiery wartościowe   
 udzielone pożyczki   
 inne długoterminowe aktywa finansowe   
d) w pozostałych jednostkach   
 udziały lub akcje   
 inne papiery wartościowe   
 udzielone pożyczki   
 inne długoterminowe aktywa finansowe   
4. Inne inwestycje długoterminowe   
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 929 697,00 2 660 881,00 
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 929 697,00 2 660 881,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe    
B. Aktywa obrotowe 11 461 741,63 468 067,96 
I. Zapasy 9 041 973,60 0,00 
1. Materiały   
2. Półprodukty i produkty w toku 3 785 726,71   
3. Produkty gotowe   
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4. Towary 5 237 660,00   
5. Zaliczki na dostawy 18 586,89 0,00 
II. Należności krótkoterminowe 697 662,97 322 935,29 
1. Należności od jednostek powiązanych 111 080,42 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 111 080,42 0,00 
 do 12 miesięcy 111 080,42   
 powyżej 12 miesięcy   
b) inne   
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 
 do 12 miesięcy   
 powyżej 12 miesięcy   
b) inne   
3. Należności od pozostałych jednostek 586 582,55 322 935,29 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 124 683,77 141 624,68 
 do 12 miesięcy 124 683,77 141 624,68 
 powyżej 12 miesięcy    
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 306 877,04 86 459,56 
c) inne 155 021,74 94 851,05 
d) dochodzone na drodze sądowej    
III. Inwestycje krótkoterminowe 1 606 386,84 129 799,67 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 606 386,84 129 799,67 
a) w jednostkach zależnych i współzależnych  0,00 0,00 
 udziały lub akcje   
 inne papiery wartościowe   
 udzielone pożyczki   
 inne krótkoterminowe aktywa finansowe   
b) w jednostkach stowarzyszonych  0,00 0,00 
 udziały lub akcje   
 inne papiery wartościowe   
 udzielone pożyczki   
 inne krótkoterminowe aktywa finansowe   
c) w pozostałych jednostkach 669 376,34 100 668,00 
 udziały lub akcje    
 inne papiery wartościowe  23 673,00 
 udzielone pożyczki 669 376,34 76 995,00 
 inne krótkoterminowe aktywa finansowe    
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 937 010,50 29 131,67 
 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 937 010,50 29 131,67 
 inne środki pieniężne    
 inne aktywa pieniężne    
2. Inne inwestycje krótkoterminowe    
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 115 718,22 15 333,00 
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy     
D. Udziały (akcje) własne  500 000,00 500 000,00 
Aktywa razem 15 102 467,62 3 868 948,96 

 
 
Poznań,  14-03-2017                                                                                                      Zarząd:  
 
Główna Księgowa                                                          Prezes Zarządu                                         Wiceprezes Zarządu  
 
Anna Sikorska- Moroz                                                Zbigniew Gościcki                                           Piotr Kasprowicz 
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PASYWA Stan na                               
31-12-2016r. 

Stan na                               
31-12-2015r. 

A. Kapitał (fundusz) własny -7 200 377,67 -8 281 614,43 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 510 387,90 110 387,90 
II. Kapitał (fundusz) zapasowy   
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   
  - tworzone zgodnie z umową/ statutem spółki   
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   
  - tworzone zgodnie z umową/ statutem spółki   
V. Różnice kursowe z przeliczenia    
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8 392 002,33 -7 902 556,72 
VII. Zysk (strata) netto -318 763,24 -489 445,61 
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)    
B. Kapitały mniejszości 63 524,41   
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych    
I. Ujemna wartość - jednostki zależne    
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne    
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 239 320,88 12 150 563,39 
I. Rezerwy na zobowiązania 108 506,90 0,00 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 88 221,00   
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 
 długoterminowa   
 krótkoterminowa   
3. Pozostałe rezerwy 20 285,90 0,00 
 długoterminowe   
 krótkoterminowe 20 285,90   
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 11 332 958,59 
1. Wobec jednostek powiązanych    
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale     
3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 11 332 958,59 
a) kredyty i pożyczki  1 092 858,59 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  10 240 100,00 
c) inne zobowiązania finansowe    
d) zobowiązania wekslowe    
e) inne    
III. Zobowiązania krótkoterminowe 21 205 892,97 817 604,80 
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8 715 037,33 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 348 161,97 0,00 
 do 12 miesięcy 2 217 043,44   
 powyżej 12 miesięcy 131 118,53   
b) inne 6 366 875,36   
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale    
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   
 do 12 miesięcy   
 powyżej 12 miesięcy   
b) inne   
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12 490 855,64 817 604,80 
a) kredyty i pożyczki 11,34 268 988,36 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 7 362 740,72 106 497,04 
c) inne zobowiązania finansowe   
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 485 622,34 407 453,86 
 do 12 miesięcy 485 622,34 407 453,86 
 powyżej 12 miesięcy    
e) zaliczki otrzymane na dostawy 29 924,26   
f) zobowiązania wekslowe   
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych  50 524,82 30 364,46 

h) z tytułu wynagrodzeń  3 003,78 
i) inne 4 562 032,16 1 297,30 
3. Fundusze specjalne    
IV. Rozliczenia międzyokresowe 924 921,01 0,00 
1. Ujemna wartość firmy     
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 924 921,01 0,00 
 długoterminowe    
 krótkoterminowe 924 921,01   
Pasywa razem 15 102 467,62 3 868 948,96 

Poznań,  14-03-2017                                                                                                      Zarząd:  
Główna Księgowa                                                          Prezes Zarządu                                         Wiceprezes Zarządu  
Anna Sikorska- Moroz                                                Zbigniew Gościcki                                           Piotr Kasprowicz 
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III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Treść Za okres od 01.01.2016 do 

31.12.2016 
Za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015 
Przychody netto za sprzedaży i zrównane  z nimi, w tym:               945 536,79 380 224,01 
 – od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej  642 606,45  
Przychody netto ze sprzedaży produktów                     945 536,79 380 224,01 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów               
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:                            0,00 0,00 
 – jednostkom powiązanym    
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   
Wartość sprzedanych towarów i materiałów                        
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                              945 536,79 380 224,01 
Koszty sprzedaży                            935 598,53 93 864,83 
Koszty ogólnego zarządu 633 134,37 555 536,87 
Zysk (strata) ze sprzedaży                              -623 196,11 -269 177,69 
Pozostałe przychody operacyjne                                232,23 5,44 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                  
Dotacje                                                         
Aktualizacja wartości aktywów niefinanoswych    
Inne przychody operacyjne                                     232,23 5,44 
Pozostałe koszty operacyjne                                   8 664,09 35 487,15 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                    
Inne koszty operacyjne                                        8 664,09 35 487,15 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej                      -631 627,97 -304 659,40 
Przychody finansowe                                           937 367,47 864 066,97 
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :                                    
a) od jednostek powiązanych, w tym:   
 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    
b) od jednostek pozostałych, w tym:   
 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    
Odsetki, w tym:                                                       41 863,06 2 495,00 
 – od jednostek powiązanych                                  
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                               
 - w jednostach powiązanych    
Aktualizacja wartości aktywów finansowych           889 237,43 861 398,97 
Inne                                                      6 266,98 173,00 
Koszty finansowe                                              945 602,41 2 807 280,18 
Odsetki, w tym:                                                     952 525,64 49 716,82 
 – dla jednostek powiązanych                                     309 305,58 0,00 
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                            0,00 1 828 700,00 
 - w jednostach powiązanych    
Aktualizacja wartości aktywów finansowych                              
Inne                                                       -6 923,23 928 863,36 
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych  0,00 0,00 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej                  -639 862,91 -2 247 872,61 
Odpis wartości firmy  0,00 0,00 
Odpis wartości firmy - jednostki zależne    
Odpis wartości firmy - jednostki współzależne    
Odpis ujemnej wartości firmy  0,00 0,00 
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne    
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne    
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności  0,00 0,00 

Zysk (strata) brutto                                          -639 862,91 -2 247 872,61 
Podatek dochodowy                                             -262 728,00 -1 758 427,00 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku   (zwiększenia straty)       0,00 0,00 
Zysk (strata) mniejszości                             -58 371,67 0,00 
Zysk (strata) netto -318 763,24 -489 445,61 
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IV.  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
  01-01-2016 - 31-12-2016 01-01-2015 - 31-12-2015 
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     
I. Zysk (strata) netto -318 763,24 -489 445,61 
II. Korekty razem -1 372 387,38 -142 867,38 
1. Zysk (strata) mniejszości -58 371,67   
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji0 w jednostkach wycenianych metodą praw 
własności      
3. Amortyzacja 199,46   
4. Odpis wartości firmy      
5. Odpisy ujemnej wartości firmy      
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych     
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 897 472,37 972 940,30 
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 868 679,19 148 200,00 
9. Zmiana stanu rezerw 108 506,90 -11 185,00 
10. Zmiana stanu zapasów -2 171 425,61 0,00 
11. Zmiana stanu należności 14 026,00 -167 550,08 
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 66 465,46 -166 357,60 
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 555 719,79 -1 747 242,00 
14. Inne korekty z działalności operacyjnej 83 699,11 828 327,00 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 691 150,62 -632 312,99 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     
I. Wpływy 1 300 749,38 1 192 500,00 
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych      
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     
3. Z aktywów finansowych, w tym: 387 311,95 0,00 
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności      
b) w pozostałych jednostkach 387 311,95 0,00 
 dywidendy i udziały w zyskach     
 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 377 493,34   
 odsetki 9 818,61   
 inne wpływy z aktywów finansowych  913 437,43   
4. Inne wpływy inwestycyjne  1 192 500,00 
II. Wydatki 946 987,23 678 500,00 
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 6 662,00   
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     
3. Na aktywa finansowe, w tym: 940 325,23 678 500,00 
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności      
b) w pozostałych jednostkach 940 325,23 678 500,00 
 nabycie aktywów finansowych   240 000,00 
 udzielone pożyczki długoterminowe 940 325,23 438 500,00 
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom 
(akcjonariuszom) mniejszościowym      
5. Inne wydatki inwestycyjne     
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 353 762,15 514 000,00 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     
I. Wpływy 4 384 641,93 982 984,05 
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 400 000,00   
2. Kredyty i pożyczki 2 984 641,93 982 984,05 
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych     
4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 
II. Wydatki 2 139 374,63 839 092,10 
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych     
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku     
4. Spłaty kredytów i pożyczek 878 064,36   
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 316 900,00 838 123,11 
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego     
8. Odsetki 944 410,27 968,99 
9. Inne wydatki finansowe     
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 245 267,30 143 891,95 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 907 878,83 25 578,96 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 907 878,83 25 578,96 
 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych     
F. Środki pieniężne na początek okresu 29 131,67 3 552,71 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 937 010,50 29 131,67 
 o ograniczonej możliwości dysponowania     
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
Treść 01.01.2016 - 31.12.2016  01.01.2015 - 

31.12.2015  
I Kapitał własny na początek okresu (BO) -                      8 281 614,43    -                8 292 168,82     

- Zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)                                               500 000,00     
-  Korekty błędów     

Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -                      8 281 614,43    -                7 792 168,82     

1 
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 

                           110 387,90    7 884 850,00    

1.1. Zmiany kapitału (funduszu)podstawowego                        1 400 000,00    -             7 774 462,10     
a) zwiększenie (z tytułu)                        1 400 000,00                                               
- wydania udziałów (emisji akcji)  1 400 000,00   

b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                        7 774 462,10     
- umorzenia udziałów (akcji)                  7 774 462,10     

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                        1 510 387,90                       110 387,90     
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                       1 465 399,47     

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  -                1 465 399,47 
a) zwiększenie (z tytułu)   

-  emisji akcji powyżej wartości nominalnej     
-  podziału zysku (ustawowo)     
-  podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)     

b) zmniejszenie (z tytułu)                    1 465 399,47                         
- pokrycia straty    1 465 399,47 

2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu   

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu      
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                         

a) zwiększenie (z tytułu)                                                   

b) zmniejszenie (z tytułu)                                                 
- zbycia środków trwałych     

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

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu     
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                                  
a) zwiększenie (z tytułu)                                                          

b) zmniejszenie (z tytułu)   

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu   

5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -                     7 902 556,72    -             5 060 564,44     
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu     

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                    

- korekty błędów                                                  
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                          

a) zwiększenie (z tytułu)                                                  
- podziału zysku z lat ubiegłych     

b) zmniejszenie (z tytułu)                                                          

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                          

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -                     7 902 556,72    -             5 060 564,44     
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     
- korekty błędów     

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -                     7 902 556,72    -             5 060 564,44     
a) zwiększenie (z tytułu) -                         489 445,61    -             2 841 992,28     
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia -                         489 445,61      

b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                  
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -                     8 392 002,33    -             7 902 556,72     
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -                      8 392 002,33    -             7 902 556,72     
6. Wynik netto -                         318 763,24    -                 489 445,61     
a) zysk netto                                                     
b) strata netto                          318 763,24                        489 445,61     
c) odpisy z zysku     
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -                     7 200 377,67    -             8 281 614,43     

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

-                     7 200 377,67    -             8 281 614,43     
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VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

1. Wartości niematerialne i prawne 
 
 

 
Stan na dzień 

 
31-12-2016 31-12-2015 

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

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
  

2. Wartość firmy   
3. Inne wartości niematerialne i prawne 

  
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  

198 581,88 0,00 
1. Wartość firmy - jednostki zależne  

198 581,88   
2. Wartość firmy - jednostki współzależne  

  
 

W wyniku nabycia w dniu 27-10-2016 udziałów w spółce Monday Sołacz sp. o.o. i dokonaniu rozliczenia 
połączenia, na dzień nabycia powstała wartość firmy w wysokości 198 581,88 zł.  
 

 
2. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Wyszczególnienie 

Budynki, lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny  

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Środki 
trwałe 
razem 

WARTOŚĆ BRUTTO POCZATEK OKRESU           0,00 
Zwiększenia( z tytułu)  12 646,57    12 646,57 
     - zakup   12 646,57    12 646,57 
     - przyjęcie z e środków trwałych w budowie        

     - leasing        

Zmniejszenia       

     - sprzedaż        

 - likwidacja i inne        

 - przekazanie na środki trwałe         

WARTOŚĆ BRUTTO KONIEC OKRESU  12 646,57    12 646,57 
             
UMORZENIE POCZĄTEK OKRESU          0,00 
Umorzenie za okres (z tytułu)  199,46    199,46 
Zwiększenia   199,46    199,46 
     - amortyzacja bieżąca  199,46    199,46 
Zmniejszenia:       

    - umorzenie sprzedanych i zlikwidowanych 
środków trwałych  

       

UMORZENIE KONIEC OKRESU  199,46    199,46 
WARTOŚĆ NETTO POCZĄTEK OKRESU       

ODPIS AKTUALIZUJĄCY POCZATEK OKRESU         
     - zwiększenie         
     - zmniejszenie         
ODPIS AKTUALIZUJĄCY KONIEC OKRESU         
ZAKTUALIZOWANA WARTOŚĆ NETTO POCZĄTEK 
OKRESU 

        

ZAKTUALIZOWANA WARTOŚĆ NETTO KONIEC 
OKRESU 

 12 447,11    12 447,11 
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3. Inwestycje długoterminowe – aktywa finansowe 
 

 
Na dzień 31-12-2015 Monday Development S.A. posiadał 5% udziałów w spółce Monday Sołacz sp. z o.o. o 
wartości nominalnej 240 tys. zł  W okresie sprawozdawczym, na mocy porozumienia z 24 sierpnia 2016 roku 
Monday Development S.A. objął w spółce Monday Sołacz sp. z o.o. dodatkowo 95 udziałów po 50zł każdy o 
łącznej wartości 4 750,00zł. W wyniku tej transakcji Monday Development S.A. zwiększył swój udział w kapitale 
Monday Sołacz sp. z o.o. z 5% do 51,28%, obejmując spółkę konsolidacją metodą pełną.  
W IV kwartale 2016 roku Monday Sołacz Sp. z o.o. nabyła w celu umorzenia wszystkie udziały własne, jakie 
przysługiwały jej wspólnikom będącym osobami fizycznymi. Po umorzeniu tych udziałów Monday Development 
S.A. stanie się jedynym wspólnikiem Monday Sołacz Sp. z o.o. Do dnia sporządzenia sprawozdania umorzenie 
nie nastąpiło.  
 
 

4. Aktywa/Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
TWORZENIA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO  

Stan na  
31-12-2015 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na  
31-12-2016 

Wycena obligacji 106 500,00  16 232,90 90 267,10 

Wycena otrzymanych kredytów i pożyczek /naliczone odsetki 48 863,16 55 483,52  104 346,68 

Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego   8 000,00  8 000,00 

ZUS pracodawcy nieopłacony w terminie 2 310,53  2 310,53 0,00 

Straty podatkowe  13 846 963,16 1 369 879,76  15 216 842,92 

Suma ujemnych różnic przejściowych 14 004 636,84 1 433 363,28 18 543,43 15 419 456,69 

Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19% 

RAZEM AKTYWO 2 660 881,00 272 339,00 3 523,00 2 929 697,00 

 
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 

 

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
TWORZENIA REZERWY Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 

STAN NA  
31-12-2015 

ZWIĘKSZENIA STAN NA  
31-12-2016 

Wycena udzielonych kredytów i pożyczek/ naliczone odsetki  32 044,45 32 044,45 

Wycena udzielonych kredytów i pożyczek/ naliczone odsetki   32 044,45 32 044,45 

Suma dodatnich różnic przejściowych  32 044,45 32 044,45 

Korekta konsolidacyjna z tytułu rozliczenia połączenia                  432 277,00                   432 277,00 

Stawka podatkowa 19% 19% 19% 

RAZEM REZERWA 0,00 88 221,00 88 221,00 
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5. Zapasy i odpisy aktualizujące zapasy 

 
 

 
Stan na dzień 

 
31-12-2016 31-12-2015 

I. Zapasy 
9 041 973,60 0,00 

1. Materiały 
0,00   

2. Półprodukty i produkty w toku 
3 785 726,71   

3. Produkty gotowe 0,00   
4. Towary 

5 237 660,00   
5. Zaliczki na dostawy 

18 586,89 0,00 
 
 
Nie dokonano odpisów aktualizujących na zapasach.  
Nie dokonano zabezpieczeń na zapasach.   
 
 
 
 
 

6. Należności 
 

Wyszczególnienie Wartość na 
koniec okresu 

Należności 
bieżące 

Należności 
przeterminowane 

do 30 dni 

Należności 
przeterminowane 

od 31-90 dni 

Należności 
przeterminowane 

powyżej 90 dni 

Od jednostek powiązanych 111 080,42 80 191,80 18 130,38 0,00 12 758,24 

z tytułu dostaw i usług, w tym: 111 080,42 80 191,80 18 130,38 0,00 12 758,24 

do 12 miesięcy 111 080,42 80 191,80 18 130,38   12 758,24 

powyżej 12 miesięcy           
inne           
Od pozostałych jednostek 586 582,55 162 676,42 67 616,63 25 507,54 15 105,86 

z tytułu dostaw i usług 124 683,77 16 453,74 67 616,63 25 507,54 15 105,86 

do 12 miesięcy 124 683,77 16 453,74 67 616,63 25 507,54 15 105,86 

powyżej 12 miesięcy           
podatki (CIT-8, VAT i PIT-4) 306 877,04         
inne 155 021,74 146 222,68       
- kaucje           
- z tyt. umorzenia certyfikatów inwestycyjnych           
- zaliczki           
- pozostałe           
dochodzone na drodze sądowej           
Razem 697 662,97 242 868,22 85 747,01 25 507,54 27 864,10 

 
  
Odpisy aktualizujące należności 
W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących należności. 
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7. Inwestycje krótkoterminowe – aktywa finansowe 

 
Na saldo inwestycji krótkoterminowych składają się środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w 
kwocie 937 010,50zł i kwota pożyczek udzielonych. 

 
Krótkoterminowe pożyczki udzielone 

 

Pożyczkobiorca Kwota  udzielonej 
pożyczki (limit) 

Wycena bilansowa 
31.12.2016 Termin spłaty 

Monday Management Sp. z o.o. SKA 500 000,00 161 359,06 2017-12-31 

MD Inwestycje Sp. z o.o. SKA  500 000,00 508 017,28 2017-12-31 

 RAZEM 1 000 000,00 669 376,34   

 
 

Grupa udzieliła w 2016 roku pożyczek o wartości nominalnej 1 000 000,00 zł, dokonując częściowo ich spłaty jeszcze 
w roku 2016. Termin ich spłaty przypada na dzień 31.12.2017r. Pożyczki zabezpieczone są wekslami in blanco. Na 
dzień bilansowy pożyczki w wartości nominalnej 637 331,89 zł zostały wycenione wg skorygowanej ceny nabycia w 
wysokości 669 376,34zł. 
W roku 2016 rozwiązano odpis aktualizujący weksle obce utworzony w okresach wcześniejszych w korespondencji 
z przychodami finansowymi w wysokości 889.237,43zł. Weksle te zostały w 2016 roku opłacone. 

 
 

8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

Na dzień bilansowy krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 115 718,22 i stanowiły głównie 
niedeklarowaną nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym. 

 
 

9. Kapitały 
 

Kapitał zakładowy     
     

Lp. Seria akcji Ilość akcji 
Wartość 

nominalna 

Kapitał 
podstawowy na 
koniec okresu 

Udział w kapitale 
podstawowym na 

koniec okresu 

1. seria A (nienotowana) 50 000 0,14 7 000,00 0,46% 
2. seria A1 639 500 0,14 89 530,00 5,93% 
3. seria B 98 985 0,14 13 857,90 0,92% 
4 seria C 10 000 000 0,14 1 400 000,00 92,69% 

  Razem 10 788 485,00   1 510 387,90 100,00% 
 
Akcje własne (seria A)     
     

Lp. Wyszczególnienie Ilość posiadanych 
akcji serii A 

Wartość 
nominalna 

Akcje własne na 
koniec okresu 

Udział w kapitale 
podstawowym na 

koniec okresu 

1. Monday Development S.A. 50 000 0,14 7 000,00 0,46% 
  Razem 50 000,00   7 000,00 0,46% 

 
Dnia 5 stycznia 2016 roku, na podstawie umowy zawartej między Monday Development S.A. a Unidevelopment 
S.A., Monday Development S.A. wyemitowała 10.000.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,14 zł każda akcja. 
Uzyskana w wyniku tej emisji kwota w wysokości 1.400.000,00 zł podwyższyła kapitał zakładowy Spółki a także 
uczyniła spółkę Unidevelopment S.A. głównym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 92,69% akcji. 
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W roku 2010 jednostka dominująca skupiła akcje serii A własne w wartości nominalnej 500 000 zł.  

 
 
Zmiana kapitałów 

 

Wyszczególnienie Kapitał 
podstawowy 

Kapitał zapasowy - 
pozostały 

 
Zysk (strata) z lat 

ubiegłych 

Zysk (strata) 
bieżący netto 

Kapitał własny razem 

POCZĄTEK OKRESU 110 387,90  -7 902 556,72 -489 445,61 -8 281 614,43 

 - podwyższenie kapitału 1 400 000,00       1 400 000,00 

 - podział wyniku z roku 
poprzedniego     -489 445,61 489 445,61  

 - zysk (strata) netto       - 318 763,24 -318 763,24 

KONIEC OKRESU 1 510 387,90  -8 392 002,33 - 318 763,24 - 7 200 377,67 

 
 
 

10. Propozycja podziału zysku (pokrycia straty) za rok bieżący  
 
Zarząd proponuje stratę za rok 2016 pokryć wypracowanymi zyskami lat następnych. 

 
11. Rezerwy 
 
Pozostałe rezerwy 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
STAN NA DZIEŃ 

31-12-2016 31-12-2015 

POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE REZERWY NA POCZĄTEK OKRESU   

a) zwiększenia (z tytułu)  28 575,80  

 - koszty pozostałe 28 575,80  

b) wykorzystanie (z tytułu)  8 289,90  

 - koszty pozostałe 8 289,90  

POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE REZERWY NA KONIEC OKRESU 20 285,90  

 - koszty pozostałe 20 285,90   

     
             

12. Struktura zobowiązań długoterminowych 
 

 Pozycja nie występuje. 
 
 

13. Struktura zobowiązań krótkoterminowych 
 

Wyszczególnienie Wartość na koniec 
okresu 

Zobowiązania 
bieżące 

Zobowiązania 
przeterminowane 

do 30 dni 

Zobowiązania 
przeterminowane 

od 31-90 dni 

Zobowiązania 
przeterminowane 

powyżej 90 dni 

Wobec jednostek powiązanych 8 715 037,33 7 864 556,06 538 647,44 232 810,43 79 023,40 

z tytułu dostaw i usług 2 348 161,97 1 497 680,70 538 647,44 232 810,43 79 023,40 

do 12 miesięcy 2 217 043,44 1 366 562,17 538 647,44 232 810,43 79 023,40 

powyżej 12 miesięcy 131 118,53 131 118,53       
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inne – wyemitowane obligacje, pożyczki, 
objęte udziały  6 366 875,36 6 366 875,36       

Wobec pozostałych jednostek 12 490 855,64 12 025 210,52 377 419,88 18 447,51 69 777,73 

kredyty i pożyczki 11,34 11,34       

z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 7 362 740,72 7 362 740,72       

inne zobowiązania finansowe           

z tytułu dostaw i usług 485 622,34 19 977,22 377 419,88 18 447,51 69 777,73 

do 12 miesięcy 485 622,34 19 977,22 377 419,88 18 447,51 69 777,73 

powyżej 12 miesięcy           

zaliczki otrzymane na poczet dostaw 29 924,26 29 924,26       

zobowiązania wekslowe           

 z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. 50 524,82 50 524,82       

z tytułu wynagrodzeń           

inne  4 562 032,16 4 562 032,16       

Razem 21 205 892,97 19 889 766,58 916 067,32 251 257,94 148 801,13 

 
 
 

 Zobowiązanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych stanowi bieżąca wartość  zobowiązań z tytułu 
obligacji serii I, J, K, M. 
  
 Nieliczne obligacje podlegają wykupowi cyklicznie w okresach miesięcznych i kwartalnych, podstawowy termin 
wykupu wszystkich obligacji został wyznaczony na drugi kwartał 2017 roku. Odsetki od wszystkich obligacji 
płacone są co kwartał.  

 Zobowiązania z tytułu obligacji są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia. 
 

14. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki 
 

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy nie wystąpiły. 
 

 
15. Poręczenia i gwarancje 
 

Poręczenia udzielone przez Spółkę do dnia bilansowego na rzecz spółek projektowych przedstawiają się 
następująco: 

 
- Poręczenie spłaty pożyczki przez Internal Finance Sp. z o.o. SKA do Unidevelopment S.A. do kwoty 

4.825.258,97 zł, obejmującej kwotę kapitału oraz odsetek wymagalnych na dzień 31.12.2017r. 
- Poręczenie spłaty pożyczki przez MD Inwestycje Sp. z o.o. Monday Małe Garbary Sp. K. do 

Unidevelopment S.A. do kwoty 79.105,00 zł, obejmującej kwotę kapitału oraz odsetek wymagalnych 
na dzień 31.12.2017r. 

- Poręczenie spłaty pożyczki przez MD Inwestycje Sp. z o.o. P1 SKA do Unidevelopment S.A. do kwoty 
3.717.215,24 zł, obejmującej kwotę kapitału oraz odsetek wymagalnych na dzień 31.12.2017r. 

- Przystąpienie do długu Internal Finance Sp. z o.o. SKA wobec Unibep S.A. z tytułu umowy pożyczki z 
dnia 02.09.2013r. na kwotę 4.382.176,99 zł 

- Poręczenie weksla in blanco wystawionego przez MD Inwestycje Sp. z o.o. Strzeszyn SKA na rzecz 
Piotra Rogali, jako zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie 621 474,80 zł. 

 
 

16. Przeciętne zatrudnienie 
 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie  w roku sprawozdawczym wyniosło 4 pracowników. 
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17. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących 
 

W 2016 roku członkowie Zarządu pobrali wynagrodzenie w wysokości 127.605,00 zł brutto. Członkowie Rady 
Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia za pełnione przez siebie funkcje. 

 
 

18. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
 
Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego należne za rok 2016 wynosi 7 000,00zł (netto). 

 
 

19. Transakcje z wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących 
 

Grupa nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających. 

Grupa nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów 
nadzorujących. 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występują zobowiązania Spółki wobec Członków Zarządu Spółki. 

 
20. Struktura przychodów ze sprzedaży 

 
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 

31-12-2016 31-12-2015 

 a) kraj 945 536,79 380 224,01 

 - sprzedaż inwestor zastępczy 749 525,81   

 - sprzedaż pozostała  196 010,98 380 224,01 

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem  945 536,79 380 224,01 

 
  
 

21. Struktura kosztów rodzajowych 
 

Koszty rodzajowe 
 

 STAN ZA OKRES  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016-01-01 2015-01-01 
2016-12-31 2015-12-31 

a) amortyzacja  199,46  
b) zużycie materiałów i energii  28 030,51  
c) usługi obce  4 341 264,34 319 288,14 

d) podatki i opłaty  18 700,90 42 824,77 

e) wynagrodzenia  371 133,93  
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  56 532,91  
g) pozostałe koszty rodzajowe 832 360,27 17 809,41  

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW RAZEM 5 648 222,32 379 922,41 
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Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń 
międzyokresowych  -4 079 489,42 269 479,29 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)  -935 598,53 -93 864,83 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)  -633 134,37 -555 536,87  

KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW 0,00 0,00 
 

22. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 

31-12-2016 31-12-2015 

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     
b) dotacje     
b) pozostałe, w tym:  232,18 5,44 

    - rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące   

    - inne 232,18 5,44 

RAZEM 232,18 5,44 

 
 
 

23. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 

31-12-2016 31-12-2015 

a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
b) aktualizacja aktywów     
c) pozostałe, w tym:  8 664,09 35 487,15 

    - koszty sądowe i procesowe, wyroki sądowe 8 655,00   

    - inne  9,09 35 487,15 

RAZEM 8 664,09 35 487,15 

 
 
 
 
 

24. Struktura przychodów finansowych 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 

31-12-2016 31-12-2015 

a) z tytułu odsetek w tym: 41 863,06 2 495,00 

     - odsetki od udzielonych pożyczek 9 818,61   

     - wycena kredytów, pożyczek skorygowaną ceną nabycia 32 044,45   

     - pozostałe    

b) aktualizacja wartości aktywów finansowych 889 237,43 861 398,97 

c) inne przychody finansowe 6 266,98 173,00 

RAZEM 937 367,47 864 066,97 

 
W roku 2016 w pozycji inne ujęto odwrócenie odpisu aktualizującego na należności z tytułu weksli w wysokości 
889 237,43 zł  
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25. Struktura kosztów finansowych 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 

31-12-2016 31-12-2015 

a) z tytułu odsetek w tym: 952 525,64 49 716,82 

     - odsetki od kredytów i pożyczek 22 040,00   

     - wycena kredytów, pożyczek 53 433,13   

     - wycena obligacji -31 057,41   

     - odsetki od obligacji  908 109,92   

     - pozostałe    

b)  inne koszty finansowe -6 923,23  2 757 563,36 

RAZEM 945 602,41 2 807 280,18 

 
 

26.  Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 
 

Wyszczególnienie 31-12-2016 

Zysk (strata) mniejszości  -58 371,67 
Amortyzacja: 199,46 
amortyzacja wartości niematerialnych 199,46 

Zyski(straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: 897 472,37 
odsetki zapłacone od kredytów i faktoringu 22 028,66 
odsetki nalicz.niezapłacone od pożyczek otrzymane 11,34 
wycena pożyczek otrzymanych 52 931,13 
wycena obligacji  -31 057,41 
odsetki zapłacone od obligacji 908 109,92 
odsetki pozostałe zapłacone -7 082,23 
odsetki budżetowe zapłacone  159,00 
wycena pożyczek udzielonych  -32 044,45 
odsetki  otrzymane od pożyczek, lokat   -9 818,61 
odsetki pozostałe otrzymane  -5 764,98 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z: - 868 679,19 
inne  20 558,24 
Odwrócenie odpisu aktualizującego weksle obce -889 237,43 
Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji: 108 506,90 
bilansowa zmiana stanu rezerw pozostałych 108 506,90 
Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji: -2 171 425,61 
bilansowa zmiana stanu zapasów -9 041 973,60 

wartość zapasów przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan zapasów jednostki 
zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "+") 6 870 547,99 
Zmiana należności wynika z następujących pozycji: 14 026,00 
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu -374 727,68 

stan należności przejęty w wyniku objęcia kontroli (stan należności jednostki 
zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "+") 388 753,68 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań 
finansowych, wynika z następujących pozycji: 66 465,46 
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu 7 034 146,15 

stan zobowiązań operacyjnych przejęty w wyniku objęcia kontroli (stan 
zobowiązań jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-") -2 407 680,69 
inne korekty -4 560 000,00 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 555 719,79 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - aktywa -369 201,22 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - pasywa 924 921,01 
Na wartość pozycji "inne korekty" składają się: 83 699,11 
inne korekty 83 699,11 
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27. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
Grupa Monday Development należy do Grupy kapitałowej UNIBEP S.A. Transakcje zawierane pomiędzy 
podmiotami powiązanymi były zawierane na zasadach rynkowych.  

 

Stan na 31.12.2016 
 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  8 715 037,33 

Należności z tytułu dostaw i usług 111 080,42 

Zapasy 1 394 390,00 

Pożyczki otrzymane  6 366 875,36 

Przychody z tytułu usług  97 578,77 

Koszt usług obcych 1 573 641,74 

Koszty finansowe 309 305,58 

 

Stan na 31.12.2015- transakcje nie występowały. 

 
 

28. Zdarzenia po dniu bilansowym 
 

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Monday Development S.A. 
 

W związku ze sprzedażą w dniu 10 marca 2017 roku 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki 
Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu, w transakcji poza obrotem zorganizowanym, 
Unidevelopment S.A. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 90%. 
Przed dokonaniem transakcji Unidevelopment S.A. posiadał 10.000.000 akcji Spółki, stanowiących 92,691% 
kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Monday Development S.A., dających 92,691% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Po dokonaniu transakcji Unidevelopment S.A. posiada 9.650.000 akcji 
Spółki, stanowiących 89,447% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 9.650.000 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, dających 89,447% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 
Podmiot zależny od Unidevelopment S.A., tj. Spółka – Monday Development S.A. posiada 50.000 akcji Spółki, 
stanowiących 0,463% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 50.000 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, dających 0,463% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 
Unidevelopment S.A. wraz z podmiotem zależnym, tj. Spółką – Monday Development S.A. posiadają obecnie 
łącznie 9.700.000 akcji Spółki, stanowiących 89,911% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 
9.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, dających 89,911% udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 
 

 
 
 

29. Instrumenty finansowe 
 

 

Klasy instrumentów 
finansowych 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Aktywa 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu 

Pożyczki i 
należności 

własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności 

Zobowiąz
ania 

finansowe 
przeznacz

one do 
obrotu 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 
zamortyzowane

go kosztu 

Ogółem 
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Inwestycje długoterminowe      
 

     

Pożyczki udzielone    669 376,34 
 

    669 376,34 

Kredyty, pożyczki i inne 
zewnętrzne źródła 
finansowania 

     
 

  - 13 729 627,42 -13 729 627,42 

Środki pieniężne    937 010,50 
 

   937 010,50 

   0,00 1 606 386,84 0,00 0,00 -13 729 627,42 - 12 123 240,58 

 
 

Instrumenty finansowe – Przychody z odsetek powstałe z aktywów finansowych 
            

Kategorie aktywów 

Przychody z odsetek obliczone zgodnie z zawartym kontraktem 

Ogółem W tym 
zrealizowane 

Niezrealizowane 

Do 3 miesięcy Powyżej 3 m-cy do 12 
m-cy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Pożyczki udzielone 41 863,06 9 818,61   32 044,45   
Należności własne           
Dłużne instrumenty finansowe           

RAZEM 41 863,06 9 818,61 0,00 32 044,45 0,00 

 
 
 

 
Instrumenty finansowe – Koszty z odsetek powstałe z zobowiązań finansowych 
            

Kategorie zobowiązań 

Koszty z odsetek obliczone zgodnie z zawartym kontraktem 

Ogółem W tym 
zrealizowane 

Niezrealizowane 

Do 3 miesięcy Powyżej 3 m-cy do 12 
m-cy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Zobowiązania zaliczone do 
przeznaczonych do obrotu           

Długoterminowe zobowiązania 
finansowe           

Krótkoterminowe zobowiązania 
finansowe, w tym: 964 906,82 923 226,69   41 680,13   

zobowiązania z tytułu pożyczek 94 777,54 22 040,00   72 737,54   
zobowiązania z tytułu obligacji 877 052,51 908 109,92   -31 057,41   
inne  -6 923,23 -6 923,23       

 
30.  Konsolidacja 

 
W IV kwartale 2016 roku, w wyniku objęcia przez Monday Development S.A. wszystkich nowych udziałów w 
podwyższonym kapitale zakładowym Monday Sołacz Sp. z o.o., udział Monday Development S.A.  w kapitale 
zakładowym Monday Sołacz Sp. z o.o. wzrósł z 5,00% do 51,28% . 
Kapitał własny Monday Sołacz Sp.zo.o. na 31.12.2016 wynosił -306.340,28zł., natomiast Zysk/Strata netto za 
ostatni rok obrotowy wynosił -459.680,25zł. 
Tym samym na dzień 31 grudnia 2016 roku Monday Development S.A. spełniała kryteria określone w definicji 
jednostki dominującej zawartej w art. 3 Ustawy o rachunkowości. Spółka sporządza sprawozdanie 
skonsolidowane. 
 

 

 Jednostka przejmująca MONDAY DEVELOPMENT SA   

 Jednostka przejmowana MONDAY SOŁACZ SP. Z O.O.   

 Dzień przejęcia kontroli 27.10.2016   
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Lp. Zidentyfikowane nabyte aktywa, zobowiązania 
i zobowiązania warunkowe Wartość bilansowa na dzień przejęcia Wartość godziwa na dzień 

przejęcia 

  AKTYWA    

I. Rzeczowe aktywa trwałe   

II. Pozostałe aktywa trwałe   

III. Zapasy                                               6 870 547,99                                   7 302 824,99     

IV. Należności                                                 388 753,68                                      388 753,68     

V. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                                    20 558,24                                        20 558,24     

  AKTYWA RAZEM                                              7 279 859,91                                   7 712 136,91     

  ZOBOWIĄZANIA    

I. 
Zobowiązania, rezerwy i rozliczenia 
międzyokresowe                                              7 461 939,71                                   7 461 939,71     

  ZOBOWIĄZANIA RAZEM                                              7 461 939,71                                   7 461 939,71     
          

  Nabyty udział w kapitale własnym % x 46,28%  

  CENA NABYCIA  x                                        4 750,00      

  

Niekontrolujące udziały w wartości 
proporcjonalnego udziału w możliwych do 
zidentyfikowania aktywów i zobowiązań 

 x  

                                                      

  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego                                      82 133,00      

  Wartość firmy             -                         28 908,26      
 
 
 
 
Wycena posiadanych dotychczas udziałów.  
 

 Jednostka przejmująca MONDAY DEVELOPMENT SA   

 Jednostka przejmowana MONDAY SOŁACZ SP. Z O.O.   

 Dzień przejęcia kontroli 27.10.2016   

     

Lp. Zidentyfikowane nabyte aktywa, zobowiązania 
i zobowiązania warunkowe Wartość bilansowa na dzień przejęcia Wartość godziwa na dzień 

przejęcia 

  AKTYWA    

I. Rzeczowe aktywa trwałe   

II. Pozostałe aktywa trwałe   

III. Zapasy                                               6 870 547,99                                   7 302 824,99     

IV. Należności                                                 388 753,68                                      388 753,68     

V. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                                    20 558,24                                        20 558,24     

  AKTYWA RAZEM                                              7 279 859,91                                   7 712 136,91     

  ZOBOWIĄZANIA   

I. 
Zobowiązania, rezerwy i rozliczenia 
międzyokresowe                                              7 461 939,71                                   7 461 939,71     

  ZOBOWIĄZANIA RAZEM                                              7 461 939,71                                   7 461 939,71     
          

  Nabyty udział w kapitale własnym % x 5  

  CENA NABYCIA  x                                   240 000,00      

  

Niekontrolujące udziały w wartości 
proporcjonalnego udziału w możliwych do 
zidentyfikowania aktywów i zobowiązań 

 x  
  

  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego     

  Wartość firmy                                  227 490,14      
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Od dnia przejęcia kontroli do 31.12.2016 roku Monday Sołacz Sp. z o.o. nie wykazała przychodów ze sprzedaży i  poniosła stratę w wysokości 
119,8 tys. złotych. 

 
 

31. Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji 
 
W okresie obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia niepodlegające 
konsolidacji. 
 
 

32. Ryzyka finansowe  
 

a) Ryzyko związane z koniunkturą na rynku nieruchomości 
 

Koniunktura na rynku nieruchomości jest ściśle powiązana z ogólną kondycją gospodarki. Przyszłe wyniki 
osiągane przez Spółkę uzależnione są od koniunktury na polskim rynku nieruchomości, determinowanej m.in. 
wielkością popytu na lokale mieszkaniowe, biurowe i handlowe, a także dostępnością środków finansowych dla 
klientów spółek celowych prowadzących projekty, w których Grupa posiada udziały. Osłabienie popytu na 
nieruchomości oraz pogorszenie ogólnego klimatu inwestycyjnego w Polsce może przyczynić się do spadku 
rynkowych stawek najmu oraz cen sprzedaży nieruchomości (sprzedaży kompletnych budynków inwestorom 
lub sprzedaży poszczególnych lokali), a w konsekwencji mogą doprowadzić do pogorszenia wyników, sytuacji 
finansowej i perspektyw rozwoju Grupy. 

 
b) Ryzyko konkurencji 

 
Grupa realizuje projekty deweloperskie na rynku poznańskim, na którym może napotkać konkurencję na etapie 
poszukiwania atrakcyjnych gruntów pod zabudowę, co może doprowadzić do wzrostu cen gruntów i spadku 
rentowności realizowanych projektów inwestycyjnych. Intensyfikacja konkurencji może ponadto spowodować 
nadpodaż nieruchomości, prowadzącą do wojny cenowej i konieczności obniżenia cen sprzedaży i najmu. 
Powyższe czynniki mogą wpływać negatywnie na wyniki osiągane przez spółki celowe, w zyskach których 
partycypuje Grupa. 

 
c) Ryzyko braku dostępności źródeł finansowania 

 
Grupa realizuje swoje inwestycje przy znacznym zaangażowaniu zewnętrznych źródeł finansowania. 
Ograniczenie dostępności kredytów bankowych na finansowanie nowo rozpoczynanych inwestycji może 
przełożyć się na trudności w podjęciu współpracy z innymi inwestorami w zakresie danego przedsięwzięcia. 
Sytuacja taka mogłaby negatywnie wpłynąć na rentowność danej inwestycji oraz na wyniki, sytuację finansową 
i perspektywy rozwoju Grupy. 

 
d) Ryzyko niepozyskania dodatkowego kapitału 

 
Nie można wykluczyć, iż szacunki dotyczące wysokości dodatkowego kapitału, który będzie konieczny do 
realizacji nowych projektów okażą się niedokładne, a dotychczas zabezpieczone środki finansowe będą 
niewystarczające. Nie ma również pewności, czy Grupa pozyska środki w wystarczającej wysokości, po 
satysfakcjonującej cenie i w odpowiednim terminie (koszt kapitału jest bowiem istotną determinantą decyzji 
o uruchomieniu, kontynuowaniu lub zaprzestaniu prowadzenia danego projektu inwestycyjnego). Celem 
ograniczenia opisanego ryzyka Grupa zamierza w optymalny sposób korzystać z dostępnych źródeł 
finansowania i starać się dostosowywać akceptowalny poziom ryzyka do aktualnej sytuacji rynkowej. 

 
e) Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych 

 
Ewentualny wzrost stóp procentowych może przyczynić się do zwiększenia kosztów obsługi finansowania, a w 
konsekwencji do obniżenia wyniku finansowego Grupy oraz pogorszenia efektywności finansowej 
realizowanych inwestycji. Na dzień sporządzenia sprawozdania Grupa posiada zobowiązanie z tytułu emisji 
obligacji serii I, J, K oraz M oprocentowanych według stałej stopy procentowej. Dla pozostałych zobowiązań 
oprocentowanych w oparciu o zmienną stopę procentową Grupa nie stosuje instrumentów zabezpieczających 
przed ryzykiem zmian stopy procentowej, ponieważ w opinii Zarządu - biorąc pod uwagę wahania poziomu stóp 
procentowych w okresie ostatnich dwóch lat oraz dostępne przewidywania - przyszłe zmiany stóp 
procentowych nie będą znaczne i nie wpłyną istotnie na poziom wyniku finansowego. 
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f) Ryzyko kursowe 
 

Ryzyko kursowe nie występuje, ponieważ Grupa nie ponosi kosztów, ani nie generuje przychodów w walutach 
obcych. 

 
g) Ryzyko związane z ustawą deweloperską 

 
W kwietniu 2012 roku weszła w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, tzw. „ustawa deweloperska”. Zastosowanie jej przepisów będzie skutkowało koniecznością 
zaangażowania większych środków własnych dewelopera niezbędnych do pozyskania finansowania. 
Deponowanie środków z wpłat klientów na rachunku powierniczym może spowodować wzrost kosztów 
finansowych, ponieważ o te kwoty deweloper będzie zmuszony zaciągnąć wyższy kredyt inwestycyjny. 
Rachunki, na które klienci wpłacają środki – tzw. rachunki powiernicze zgodne z ustawą mogą mieć charakter 
otwarty – środki na nich zgromadzone bank uwalnia na pokrycie kosztów budowy, lub zamknięty – środki 
uwalniane są w momencie przeniesienia własności lokalu na klienta 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Poznań, 14 marca 2017 r. 

 
 
 

Główna Księgowa  
 

Anna Sikorska - Moroz 
 

                     Zarząd: 
Piotr Kasprowicz 

 
Wiceprezes Zarządu 

 
 

                                        Zbigniew Gościcki 
 
 Prezes Zarządu 
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Poznań, 14 marca 2017 r.  

 
Zbigniew Gościcki 

Prezes Zarządu 
 

 
Piotr Kasprowicz 

Wiceprezes Zarządu 
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I. WŁADZE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. 
 
1. Zarząd 
 
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 10 lutego 2016 roku w skład Zarządu wchodzili: 

Zbigniew Tadeusz Gościcki – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu  

Piotr Kasprowicz – Wiceprezes Zarządu 

Z dniem 11 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu Zbigniewowi Tadeuszowi Gościckiemu funkcję Prezesa 

Zarządu. 

Skład Zarządu w okresie od 11 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco: 

Zbigniew Gościcki – Prezes Zarządu 

Piotr Kasprowicz – Wiceprezes Zarządu 

Do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie. 

 
2. Rada Nadzorcza 
 
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 

Sławomir Kiszycki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Zbigniew Gościcki – Członek Rady Nadzorczej 

Sławomir Kamiński – Członek Rady Nadzorczej 

Arkadiusz Kurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

Adam Kościółek – Członek Rady Nadzorczej 

W dniu 10 lutego 2016 roku, w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu, Pan Zbigniew Gościcki złożył 

rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na Członka Rady 

Nadzorczej w drodze kooptacji Pana Mariusza Przystupę. 

W okresie od 10 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 

Sławomir Kiszycki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Sławomir Kamiński – Członek Rady Nadzorczej 

Arkadiusz Kurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

Adam Kościółek – Członek Rady Nadzorczej 

Mariusz Przystupa – Członek Rady Nadzorczej 

Do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 
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II. KLUCZOWE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2016 ROKU ORAZ PRZEWIDYWANE 
KIERUNKI ROZWOJU 

 
1. Opis zmian w zakresie organizacji grupy kapitałowej 
 
W dniu 24 sierpnia 2016 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy spółką Unidevelopment S.A. z siedzibą 

w Warszawie, spółką Monday Sołacz Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, spółką Monday Development S.A., będącej 

wspólnikiem w spółce Monday Sołacz Sp. z o.o., posiadającym na dzień podpisania porozumienia 5,00% udziałów 

w kapitale zakładowym tej spółki, oraz pozostałymi wspólnikami Monday Sołacz Sp. z o.o. będącymi osobami 

fizycznymi. Porozumienie dotyczy podjęcia decyzji o wycofaniu przez wspólników będących osobami fizycznymi ze 

spółki Monday Sołacz Sp. z o.o. wszystkich posiadanych przez nich aktywów pieniężnych uprzednio wpłaconych do 

spółki, poprzez umorzenie udziałów posiadanych przez tych wspólników w spółce. Warunki porozumienia zostały 

szczegółowo opisane w punkcie II.2.2. niniejszego sprawozdania. 

W oparciu o wyżej wymienione porozumienie, w IV kwartale 2016 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego 

Monday Sołacz Sp. z o.o., w ramach którego wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Monday Development S.A. 

Spółka zwiększyła tym samym swój udział w kapitale zakładowym Monday Sołacz Sp. z o.o. z 5,00% do 51,28%, stając 

się jednostką dominującą dla Monday Sołacz Sp. z o.o. 

Po przeprowadzeniu operacji umorzenia udziałów nabytych przez Monday Sołacz Sp. z o.o. od jej wspólników 

będących osobami fizycznymi, Monday Development S.A. stanie się jej jedynym wspólnikiem. 

 
2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w 2016 roku 
 
2.1. Zawarcie umowy objęcia akcji Monday Development S.A. przez Unidevelopment S.A. 

 
W dniu 5 stycznia 2016 roku Monday Development S.A. zawarła z Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie 

umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C, na mocy której Unidevelopment S.A. objęła 10.000.000 akcji 

zwykłych serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Monday Development S.A., o wartości nominalnej 0,14 zł 

każda akcja. Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 0,14 zł za akcję i łącznej wartości 

1,4 mln zł za wszystkie obejmowane akcje. 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Monday Development S.A. przez właściwy sąd rejestrowy, 

Unidevelopment S.A. dysponowała większością 92,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a tym samym Monday 

Development S.A. uzyskała status spółki zależnej od Unidevelopment S.A. Przed w/w zdarzeniem Unidevelopment S.A. 

nie posiadała akcji Monday Development S.A. 

Unidevelopment S.A. jest spółką deweloperską wchodzącą w skład Grupy Unibep, której działalność koncentruje się na 

realizacji projektów mieszkaniowych na rynku warszawskim (m.in. projekty Point House, Lykke, 360 Etap I, Gama) 

i poznańskim (m.in. projekty Hevelia i Czarnieckiego). Na przestrzeni ostatnich 5 lat spółki z Grupy Unidevelopment 

współpracowały ze spółką Monday Development S.A. i jej spółką zależną Monday Sołacz Sp. z o.o. w zakresie realizacji 
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projektów deweloperskich w Poznaniu oraz przygotowania do pozyskania nowych nieruchomości pod projekty 

deweloperskie. 

 
2.2. Porozumienie dotyczące wycofania aktywów pieniężnych ze spółki Monday Sołacz Sp. z o.o. przez niektórych 

wspólników 
 
W dniu 24 sierpnia 2016 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Unidevelopment S.A., Monday Sołacz Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu, Monday Development S.A., tj. wspólnikiem Monday Sołacz Sp. z o.o. posiadającym 5,00% 

udziałów w kapitale zakładowym na dzień podpisania porozumienia, oraz pozostałymi wspólnikami Monday Sołacz Sp. 

z o.o. będącymi osobami fizycznymi, w związku z decyzją o wycofaniu przez wspólników będących osobami fizycznymi 

ze spółki Monday Sołacz Sp. z o.o. wszystkich posiadanych przez nich aktywów pieniężnych uprzednio wpłaconych do 

spółki, poprzez umorzenie udziałów posiadanych przez tych wspólników w spółce. 

Zgodnie z postanowieniami porozumienia, operacja wycofania aktywów miała nastąpić w drodze uprzedniego 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki Monday Sołacz Sp. z o.o., a następnie obniżenia kapitału zakładowego 

poprzez umorzenie udziałów przysługujących wspólnikom będącym osobami fizycznymi. 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego spółki 

Monday Sołacz Sp. z o.o. z 5.000,00 zł do 9.750,00 zł, przy czym nowopowstałe udziały zostały w całości objęte przez 

Monday Development S.A. 

W dniu 5 grudnia 2016 roku, pomiędzy Monday Sołacz Sp. z o.o. a jej wspólnikami będącymi osobami fizycznymi, 

zawarte zostały umowy nabycia udziałów tychże wspólników w spółce Monday Sołacz Sp. z o.o., celem ich umorzenia. 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania umorzenie udziałów nie zostało zarejestrowane. 

Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały w łącznej kwocie 4.560.000,00 zł nastąpi ze środków pochodzących 

z nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów wniesionych przez wspólników do spółki, przy czym uzyskane w ten 

sposób kwoty pieniężne zostaną przeznaczone przez wspólników na zakup lokali w inwestycji realizowanej przez 

Monday Sołacz Sp. z o.o. Zabezpieczeniem zapłaty na rzecz wspólników w/w wynagrodzenia za umorzenie udziałów 

w spółce lub też zapłaty kwoty agio na wypadek, gdyby do umorzenia udziałów w spółce nie doszło z przyczyn 

niezależnych od wspólników, jest poddanie się egzekucji w trybie art. 777 ust. 1 pkt 4 KPC do kwoty wynagrodzenia 

przez Monday Sołacz Sp. z o.o., Monday Development S.A. oraz Unidevelopment S.A. 

 
3. Aktywność w obszarze prowadzonej działalności w 2016 roku oraz plany na 2017 rok 
 
W 2016 roku działalność jednostki dominującej Monday Development S.A. koncentrowała się na występowaniu w roli 

inwestora zastępczego, obsługującego inwestycje deweloperskie mieszkaniowe oraz biurowe na terenie Poznania. 

W okresie objętym sprawozdaniem jednostka dominująca obsługiwała takie projekty, jak Hevelia, Czarnieckiego, 

Quadro Office oraz Zielony Sołacz. 

Ponadto, na dzień bilansowy jednostka dominująca była udziałowcem Monday Sołacz Sp. z o.o., tj. spółki celowej 

odpowiedzialnej za realizację inwestycji pod nazwą Zielony Sołacz. Projekt ten dotyczy budowy budynku mieszkalnego 
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obejmującego 61 mieszkań, o łącznej powierzchni ok. 3.390 m
2
. Dzielnica, w której zlokalizowana jest nieruchomość 

kojarzona jest ze znaczną ilością terenów zielonych, jednocześnie granicząc ze ścisłym centrum Poznania. W III 

kwartale 2016 roku rozpoczęto prace budowlane oraz działania marketingowe związane z komercjalizacją projektu. 

Z początkiem 2016 roku Grupa Kapitałowa Monday Development stała się częścią Grupy Kapitałowej Unidevelopment. 

W nowych strukturach jednostka dominująca zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju, współpracując 

z Unidevelopment S.A. w zakresie pozyskiwania nowych nieruchomości pod inwestycje deweloperskie w Poznaniu 

oraz późniejszej obsługi projektów. 

Grupa Kapitałowa planuje realizację nowych projektów deweloperskich poprzez nowo założone spółki komandytowe. 

 

4. Sytuacja majątkowa i finansowa spółki w roku 2016 oraz przewidywania na 2017 rok 
 
4.1. Wyniki finansowe 
 

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Grupa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na 

poziomie 946 tys. zł., co oznacza wzrost o 149% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na pozycję składają się przede 

wszystkim przychody z tytułu zastępstwa inwestorskiego zrealizowane przez jednostkę dominującą, stanowiące ok. 

79% przychodów zrealizowanych w ramach Grupy. 

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu poniesione 

przez Grupę wyniosły odpowiednio 936 tys. zł oraz 633 tys. zł, co przełożyło się na wygenerowanie straty ze sprzedaży 

w wysokości 623 tys. zł. Spośród kosztów rodzajowych zasadnicze pozycje stanowią koszty usług obcych (4.341 tys. zł), 

koszty wynagrodzeń (371 tys. zł) oraz pozostałe koszty rodzajowe (832 tys. zł), przy czym w ramach globalnej kwoty 

kosztów w wysokości 5.648 tys. zł, kwota 4.079 tys. zł stanowi nakłady poniesione na realizację projektu 

realizowanego przez Monday Sołacz Sp. z o.o., ujęte jako zmiana stanu produktów. 

Zasadniczą część kosztów finansowych poniesionych przez Grupę stanowią koszty obsługi kapitału obcego w postaci 

obligacji serii I, J, K oraz M wyemitowanych przez jednostkę dominującą (908 tys. zł). Termin wykupu obligacji 

wszystkich serii przypada na 19 maja 2017 roku. 

Negatywny wpływ kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży oraz kosztów finansowych został częściowo 

skompensowany przychodami finansowymi w wysokości 889 tys. zł. Wartość ta wynika przede wszystkim 

z odwrócenia odpisów aktualizujących należności wekslowe jednostki dominującej. W efekcie wynik finansowy brutto 

zrealizowany w 2016 roku przez Grupę wyniósł (-) 640 tys. zł. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem jednostka dominująca kontynuowała zapoczątkowany w 2014 roku 

proces restrukturyzacji i reorganizacji działalności. W celu zmniejszenia kosztów ogólnych działalności usprawnione 

zostały procedury budżetowania przez poszczególne działy, umożliwiając ściślejszą kontrolę ponoszonych kosztów. 

W dalszym ciągu realizowano działania mające na celu rezygnację z tych aspektów działalności, które stanowią 

obciążenie kosztowe i organizacyjne. Zarząd jednostki dominującej podejmuje stałe działania związane z pozyskaniem 
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źródeł finansowania na potrzeby wykupu w 2017 roku wyemitowanych wcześniej obligacji, przykładając szczególną 

uwagę do kwestii obniżenia kosztów obsługi finansowania w 2017 roku oraz w kolejnych latach. 

Wskazane powyżej działania, wraz z dążeniem do uruchomienia nowych projektów deweloperskich na rynku 

poznańskim, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji Zielony Sołacz, stanowić będą główne 

wyzwania dla Grupy Kapitałowej w 2017 roku. 

 
4.2. Struktura aktywów 
 
Aktywa Grupy obejmują przede wszystkim aktywa obrotowe, które stanowią ok. 76% sumy bilansowej. Składają się na 

nie w głównej mierze towary (5.238 tys. zł) oraz produkcja w toku (3.786 tys. zł), związane z realizacją projektu Zielony 

Sołacz, a także inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 

bankowych spółek (937 tys. zł) oraz pożyczek udzielonych przez jednostkę dominującą (669 tys. zł). 

Aktywa trwałe stanowią ok. 21% ogółu aktywów Grupy i obejmują przede wszystkim aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego jednostki dominującej (2.930 tys. zł). 

Akcje własne jednostki dominującej, nabyte w celu ich umorzenia, stanowią ok. 3% aktywów Grupy. 

 
4.3. Struktura pasywów 
 
Ujemna wartość kapitałów własnych Grupy Kapitałowej w kwocie (-) 7.200 tys. zł powstała przede wszystkim w wyniku 

akumulowania strat poniesionych w latach ubiegłych. Kwota kapitałów podstawowych na dzień bilansowy była o 1,4 

mln zł wyższa w porównaniu z dniem 31 grudnia 2015 roku, co wynika z podwyższenia kapitału zakładowego jednostki 

dominującej w drodze emisji akcji serii C, w całości objętej przez Unidevelopment S.A. 

W ramach zewnętrznych źródeł finansowania działalności Grupy dominujące pozycje stanowią zobowiązania 

krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji obligacji przez Monday Development S.A. w kwocie 

7.363 tys. zł, a także zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu emisji obligacji oraz 

otrzymanych pożyczek w łącznej kwocie 6.367 tys. zł. Istotną pozycję zobowiązań stanowią także zobowiązania inne 

wobec pozostałych jednostek (4.562 tys. zł), które obejmują przede wszystkim wynagrodzenie wspólników Monday 

Sołacz Sp. z o.o. związane z umorzeniem ich udziałów w spółce. Pozycje te stanowią ok. 82% ogółu zobowiązań Grupy. 

 
4.4. Wybrane wskaźniki finansowe 
 

 Wyszczególnienie 2016 2015 2014 

1. 
Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) 
[wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży * 100%] 

-33,7% -128,7% -27,8% 

2. 
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 
[wynik finansowy netto / aktywa ogółem * 100%] 

-2,1% -12,7% -21,8% 

3. 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 
[zobowiązania ogółem / aktywa ogółem * 100%] 

147,3% 314,1% 194,3% 

4. 
Wskaźnik płynności szybkiej (QR) 
[aktywa bieżące / pasywa bieżące] 

0,10 0,55 0,19 
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4.5. Pozycje pozabilansowe 
 
Zobowiązania pozabilansowe Grupy obejmują gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę dominującą na rzecz 

spółek wchodzących w skład dawnej Grupy Kapitałowej Monday Development. Są to: 

a. poręczenie spłaty pożyczki przez Internal Finance Sp. z o.o. S.K.A. do Unidevelopment S.A. do kwoty 

4.825.258,97 zł, obejmującej kwotę kapitału oraz odsetek wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku; 

b. poręczenie spłaty pożyczki przez MD Inwestycje Sp. z o.o. Monday Małe Garbary Sp. K. do Unidevelopment 

S.A. do kwoty 79.105,00 zł, obejmującej kwotę kapitału oraz odsetek wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 

roku; 

c. poręczenie spłaty pożyczki przez MD Inwestycje Sp. z o.o. P1 S.K.A. do Unidevelopment S.A. do kwoty 

3.717.215,24 zł, obejmującej kwotę kapitału oraz odsetek wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku; 

d. przystąpienie do długu Internal Finance Sp. z o.o. S.K.A. wobec Unibep S.A. z tytułu umowy pożyczki z dnia 2 

września 2013 roku; 

e. poręczenie weksla in blanco wystawionego przez MD Inwestycje Sp. z o.o. Strzeszyn S.K.A. na rzecz Piotra 

Rogali, jako zabezpieczenia spłaty pożyczki. 

 
III. RYZYKA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONĄ PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ 
 
1. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku nieruchomości 
 
Koniunktura na rynku nieruchomości jest ściśle powiązana z ogólną kondycją gospodarki. Przyszłe wyniki osiągane 

przez Grupę uzależnione są od koniunktury na polskim rynku nieruchomości, determinowanej m.in. wielkością popytu 

na lokale mieszkaniowe, biurowe i handlowe, a także dostępnością środków finansowych dla klientów spółek 

celowych prowadzących projekty, wchodzących w skład Grupy. Osłabienie popytu na nieruchomości oraz pogorszenie 

ogólnego klimatu inwestycyjnego w Polsce może przyczynić się do spadku rynkowych stawek najmu oraz cen 

sprzedaży nieruchomości (sprzedaży kompletnych budynków inwestorom lub sprzedaży poszczególnych lokali), a w 

konsekwencji mogą doprowadzić do pogorszenia wyników, sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Grupy. Zarząd 

jednostki dominującej uwzględnia w swoich planach inwestycyjnych obecne i prognozowane tendencje na rynku 

nieruchomości, starając się dostosować ofertę do oczekiwanego poziomu popytu oraz podaży w poszczególnych 

segmentach rynku. Analizie podlegają możliwe do uzyskania ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz komercyjnych, 

jak również wrażliwość wyniku finansowego konkretnego projektu inwestycyjnego na zmiany cen. 

 
2. Ryzyko konkurencji 
 
Grupa realizuje projekty deweloperskie na rynku poznańskim, na którym może napotkać konkurencję na etapie 

poszukiwania atrakcyjnych gruntów pod zabudowę, co może doprowadzić do wzrostu cen gruntów i spadku 

rentowności realizowanych projektów inwestycyjnych. Intensyfikacja konkurencji może ponadto spowodować 

nadpodaż nieruchomości, prowadzącą do wojny cenowej i konieczności obniżenia cen sprzedaży i najmu. Powyższe 

czynniki mogą wpływać negatywnie na wyniki osiągane przez spółki celowe. Działania Grupy w obszarze zarządzania 

ryzykiem konkurencji są ściśle powiązane z metodami zarządzania ryzykiem opisanymi w punkcie III.1. powyżej. 
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3. Ryzyko braku dostępności źródeł finansowania oraz ryzyko niepozyskania dodatkowego kapitału 
 
Grupa realizuje swoje inwestycje przy znacznym zaangażowaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Ograniczenie 

dostępności kredytów bankowych na finansowanie nowo rozpoczynanych inwestycji może przełożyć się na trudności 

w podjęciu współpracy z innymi inwestorami w zakresie danego przedsięwzięcia. Sytuacja taka mogłaby negatywnie 

wpłynąć na rentowność danej inwestycji oraz na wyniki, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy. 

Nie można wykluczyć, iż szacunki dotyczące wysokości dodatkowego kapitału, który będzie konieczny do realizacji 

nowych projektów okażą się niedokładne, a dotychczas zabezpieczone środki finansowe będą niewystarczające. Nie 

ma także pewności, że jednostka dominująca oraz jej spółki zależne będą w stanie pozyskać środki w wystarczającej 

wysokości, po satysfakcjonującej cenie i w odpowiednim terminie (koszt kapitału jest bowiem istotną determinantą 

decyzji o uruchomieniu, kontynuowaniu lub zaprzestaniu prowadzenia danego projektu inwestycyjnego). Celem 

ograniczenia opisanego ryzyka Grupa zamierza w optymalny sposób korzystać z dostępnych źródeł finansowania oraz 

starać się dostosowywać akceptowalny poziom ryzyka do aktualnej sytuacji rynkowej. Jednocześnie Zarząd jednostki 

dominującej stara się kształtować pozytywne relacje z instytucjami finansowymi oraz innymi podmiotami, które 

w przyszłości mogą występować w roli inwestora w projekty deweloperskie. 

 
4. Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych 
 
Ewentualny wzrost stóp procentowych może przyczynić się do zwiększenia kosztów obsługi finansowania, 

a w konsekwencji do obniżenia wyniku finansowego jednostki dominującej oraz pogorszenia efektywności finansowej 

realizowanych inwestycji. Na dzień sporządzenia sprawozdania jednostka dominująca posiada zobowiązanie z tytułu 

wyemitowanych obligacji serii I, J, K oraz M oprocentowanych według stałej stopy procentowej. Dla pozostałych 

zobowiązań oprocentowanych w oparciu o zmienną stopę procentową Grupa nie stosuje instrumentów 

zabezpieczających przed ryzykiem zmian stopy procentowej, ponieważ w opinii Zarządu - biorąc pod uwagę wahania 

poziomu stóp procentowych w okresie ostatnich dwóch lat oraz dostępne przewidywania - przyszłe zmiany stóp 

procentowych nie będą znaczne i nie wpłyną istotnie na poziom wyniku finansowego. 

 
5. Ryzyko kursowe 
 
Ryzyko kursowe nie występuje, ponieważ Grupa nie ponosi kosztów, ani nie generuje przychodów w walutach obcych. 

 
6. Ryzyko związane z ustawą deweloperską 
 
W kwietniu 2012 roku weszła w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego, tzw. „ustawa deweloperska”. Zastosowanie jej przepisów będzie skutkowało koniecznością 

zaangażowania większych środków własnych dewelopera niezbędnych do pozyskania finansowania. Deponowanie 

środków z wpłat klientów na rachunku powierniczym może spowodować wzrost kosztów finansowych, ponieważ o te 

kwoty deweloper będzie zmuszony zaciągnąć wyższy kredyt inwestycyjny. Rachunki, na które klienci wpłacają środki – 

tzw. rachunki powiernicze zgodne z ustawą mogą mieć charakter otwarty – środki na nich zgromadzone bank uwalnia 

na pokrycie kosztów budowy, lub zamknięty – środki uwalniane są w momencie przeniesienia własności lokalu na 



MONDAY DEVELOPMENT SA  
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES 01.01.2016 – 31.12.2016 

9 

 

klienta. W zakresie realizowanych projektów Grupa zakłada wykorzystywanie otwartych rachunków powierniczych, 

jako optymalnych z punktu widzenia finansowania inwestycji i jednoczesnego zapewnienia bezpieczeństwa środków 

wpłaconych przez nabywców lokali mieszkalnych. W zakresie zarządzania przepływami pieniężnymi poszczególnych 

projektów, Grupa stosuje procedury, mające na celu zagwarantowanie maksymalnie efektywnego zwalniania środków 

po zakończeniu kolejnych etapów przedsięwzięcia, tzw. kamieni milowych. 

 
IV. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 
 
Poza niżej opisanym zdarzeniem, po dniu bilansowym nie wystąpiły inne zdarzenia istotne z punktu widzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku. 

 
1. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Monday Development S.A. 
 
W związku ze sprzedażą przez spółkę Unidevelopment S.A. w dniu 10 marca 2017 roku 350.000 (trzysta pięćdziesiąt 

tysięcy) sztuk akcji spółki Monday Development S.A., w transakcji poza obrotem zorganizowanym, Unidevelopment 

S.A. zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki poniżej 90%. 

Przed dokonaniem transakcji Unidevelopment S.A. posiadał 10.000.000 akcji Spółki, stanowiących 92,691% kapitału 

zakładowego i uprawniających do wykonywania 10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Monday 

Development S.A., dających 92,691% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Po dokonaniu transakcji Unidevelopment S.A. posiada 9.650.000 akcji Spółki, stanowiących 89,447% kapitału 

zakładowego i uprawniających do wykonywania 9.650.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, 

dających 89,447% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Podmiot zależny od Unidevelopment S.A., tj. Spółka – Monday Development S.A. posiada 50.000 akcji Spółki, 

stanowiących 0,463% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 50.000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, dających 0,463% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki. 

Unidevelopment S.A. wraz z podmiotem zależnym, tj. Spółką – Monday Development S.A. posiadają obecnie łącznie 

9.700.000 akcji Spółki, stanowiących 89,911% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 9.700.000 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, dających 89,911% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

 
V. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych 
 
W okresie sprawozdawczym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku jednostka dominująca nie 

nabywała akcji własnych. Jednostka dominująca posiada 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych nabytych w celu 

umorzenia, o łącznej wartości nominalnej 7.000,00 zł i stanowiących 0,463% jej kapitału zakładowego. Akcje zostały 

nabyte za łączną cenę 500.000,00 zł. 
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W grudniu 2016 roku spółka celowa Monday Sołacz Sp. z o.o. nabyła od wspólników będących osobami fizycznymi 95 

udziałów własnych, stanowiących 48,72% w jej kapitale zakładowym, w celu ich umorzenia. Udziały zostały nabyte za 

łączną cenę 4.750,00 zł, odpowiadającą ich wartości nominalnej. 

2. Informacja o instrumentach finansowych oraz sposobach zarządzania ryzykiem finansowym 
 
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 

2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 

instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149 poz. 1674 z późn. zm.). Instrumentem finansowym jest każda umowa, która 

powoduje powstanie aktywa finansowego u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego 

u drugiej strony. 

Rodzaje ryzyka, na które narażona jest Spółka, w tym także ryzyka finansowe, oraz metody jego ograniczania, opisane 

zostały w punkcie III niniejszego sprawozdania. Spółka nie stosuje instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia 

się przed ryzykiem finansowym. 

 
3. Informacja o osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju 
 
Grupa nie prowadzi działań w obszarze badań i rozwoju. 

 
4. Informacja o zagrożeniu kontynuacji działalności 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości (nie krótszej niż 1 rok), mimo że występują okoliczności wskazujące 

na zagrożenie kontynuacji działalności wskutek utraty płynności finansowej. Główny akcjonariusz Monday 

Development S.A. zadeklarował w liście poświadczającym wsparcie Spółki i zapewnienie jej wystarczających środków 

pieniężnych, tak aby Spółka była w stanie kontynuować swoją działalność. 

 
VI. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
W 2016 roku członkowie Zarządu jednostki dominującej pobrali wynagrodzenie w wysokości 127.605,00 zł brutto. 

Członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej nie pobierali wynagrodzenia za pełnione przez siebie funkcje. 

Poniżej przedstawiono zasady ładu korporacyjnego, określone w ramach zbioru pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect”, których jednostka dominująca nie stosuje w sposób trwały. 

 Monday Development S.A. nie prowadzi transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze względu na 

brak odpowiedniej infrastruktury oraz wysokie koszty takiego przedsięwzięcia. Spółka nie planuje upubliczniania 

obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w formie innej niż opublikowanie protokołu z Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 W zakresie polityki informacyjnej, prowadzonej w odniesieniu do inwestorów indywidualnych, Spółka nie korzysta 

z sekcji relacji inwestorskich na stronie internetowej www.gpwinfostrefa.pl. Spółka prowadzi własną zakładkę 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
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relacje inwestorskie na stronie internetowej www.mondaydevelopment.pl, która jest stroną powszechnie 

dostępną, pozwalającą na zapoznanie się z aktualnymi informacjami na temat sytuacji i działalności Spółki. 

 Spółka nie organizuje publicznych spotkań z inwestorami, analitykami oraz mediami. Spółka na bieżąco udziela 

informacji zainteresowanym stronom, zaś sami akcjonariusze mają możliwość uczestniczenia w obradach 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku osiągnięcia znaczącej dynamiki rozwoju Spółki, a tym samym 

regularnego występowania okoliczności uzasadniających cykliczne spotkania, Spółka podejmie stosowne działania 

w tym zakresie. 

 Spółka nie publikuje raportów miesięcznych w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. W ocenie Zarządu 

sporządzanie raportów bieżących i okresowych zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, 

zapewnia akcjonariuszom i inwestorom dostateczny zakres informacji o Spółce, biorąc pod uwagę skalę 

i dynamikę jej działalności. Raporty bieżące i okresowe stanowią w ocenie Spółki wystarczającą podstawę dla 

podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
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