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2. Wybrane dane finansowe 

Wybrane dane finansowe 

Stan na 
31.12.2019 

Stan na 
31.12.2018 

Stan na 
31.12.2019 

Stan na 
31.12.2018 

PLN EUR 

Kapitał własny 2 684 387,45 2 681 205,86 630 359,86 623 536,25 

Kapitał zakładowy 1 336 932,00 1 336 932,00 313 944,35 310 914,42  

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 100 819,46 50 044,43 23 674,88 11 638,24 

Zobowiązania długoterminowe 13 346,13 0,00 3 134,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 75 307,33 42 044,43 17 684,00 9 777,77 

Aktywa razem 2 785 206,91 2 731 250,29 654 034,73 635 174,49 

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

Należności krótkoterminowe 466 343,93 143 870,20 109 508,97 33 458,19 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 315 060,03 752 908,92 73 983,80 175 095,10 

 

Wybrane dane finansowe 

okres od 
01.01.2019 do 

31.12.2019 

okres od 
01.01.2018 do 

31.12.2018 

okres od 
01.01.2019 do 

31.12.2019 

okres od 
01.01.2018 do 

31.12.2018 

PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 1 445 771,18 417 349,18 336 085,17 97 810,87 

Zysk (strata) ze sprzedaży 22 724,45 -313 821,36 5 282,54 -73 547,86 

Amortyzacja 61 049,93 36 468,20 14 191,72 8 546,77 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 754,24 -314 010,36 5 289,47 -73 592,15 

Zysk (strata) brutto 13 731,59 -313 888,02 3 192,06 -73 563,48 

Zysk (strata) netto 3 181,59 -313 341,02 739,60 -73 435,29 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej -197 349,88 -352 737,87 -45 876,12 -82 688,42 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej -221 023,70 -1 402,455,57 -51 379,35 -328 682,55 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej -19 475,31 2 391 193,90 -4 527,25 560 405,42 

Przepływy pieniężne netto, razem -437 848,89 636 000,46 -101 782,72 149 054,46 

Liczba akcji (w szt.) 2 673 864 2 673 864 2 673 864 2 673 864 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,0012 -0,1172 0,0003 -0,0275 

Wartość księgowa na jedną akcję 1,0039 1,0027 0,2334 0,2350 

 

Przeliczenia kursu 2019 2018 

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,2585 4,3000 

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,3018 4,2669 

 



3. Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nie objętych konsolidacją. 

Nie dotyczy. 

 

 

  



4. Roczne sprawozdanie finansowe 
 

4.1.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

INFORMACJE OGÓLNE 

Bit Evil S.A. powstała na podstawie aktu notarialnego sporządzonego u notariusza Roberta Dora, w 
Kancelarii notarialnej przy ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa,  w dniu 10.08.2015 roku, pod 
numerem Repertorium 3605/2015, a następnie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580322.  

W dniu 19.10.2015 roku Spółce został nadany numer NIP 5223041323 oraz numer REGON 362773842.  

Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Poznań,  ul. Piekary 12A/4P. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  

Według statutu Spółki podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: 

62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem 

ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 
2019 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów 
i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę 
w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego 
zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 

POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 

Nie dotyczy. 

PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI  

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości (dalej „UoR”). 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.  

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 

 

 

 



Wartości niematerialne i prawne 

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

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem 
przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres 
amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych 
przez dane wartości niematerialne i prawne. 

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie 
przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które 
by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 

Środki trwałe 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 
pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa 
wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej/ 
nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną w przypadku, gdy prawo zostało odpłatnie nabyte od 
gminy/ wartość godziwą prawa na moment jego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych w przypadku, 
gdy prawo uzyskano nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej. Grunty wyceniane są w cenie 
nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony 
jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w 
kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Na dzień 31 grudnia 2016 roku 
Spółka nie posiada środków trwałych, które podlegały przeszacowaniu. 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, 
opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. 
Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych 
przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści 
przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. 

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym 
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: 
ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania. 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem 
przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres 
amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych 
przez ten środek trwały. 



Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie 
przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które 
by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości dotyczące środków trwałych, których wycena została 
zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji 
wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z 
aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Środki trwałe w budowie 

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

Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne 

Do inwestycji w nieruchomości (obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania 
gruntu, budynki i budowle) oraz w wartości niematerialne i prawne zalicza się takie nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które Spółka 
posiada w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub/i przychodów z najmu. 

Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia 
lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty. 

Inwestycje w nieruchomości, z wyjątkiem gruntów, oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne 
są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
użyteczności. 

Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe 

Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są 
wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. 

Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji 
długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Wartość bilansowa takich aktywów jest 
każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych 
korzyści ekonomicznych.  

Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych) 

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, 
wyceniane są według ceny nabycia. 

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen 
(wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

 



Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu 
(ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w 
wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg 
rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. 

Należności krótko- i długoterminowe 

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której 
dotyczy odpis aktualizujący. 

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 odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie 
faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe 
po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 
ten dzień. 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na 
złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są 
odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych 
przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: 

 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

EUR 4,2585 4,3000 

GBP 4,9971 4,7895 

USD 3,7977 3,7597 

 

 

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku 

    Wycena się według: 

Materiały i towary – w cenach zakupu; 



Produkty w toku produkcji – w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów 
bezpośrednich bądź nie wyceniać ich w ogóle jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku 
finansowego jednostki; 

Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o 
podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie 
korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad 
przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego 
okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty 
operacyjne 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.  

Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie 
oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały 
potraktowane jako działalność inwestycyjna. 

Rozliczenia międzyokresowe 

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

Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze 
sądowym.  Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana 
jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny 
i jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje”. 

Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach 
rachunkowych i w bilansie jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego. 

Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego 
obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy 
można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, 
stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania 
kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem 
zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Zobowiązania finansowe, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 
skorygowanej ceny nabycia. Jednak ze względu na określoną w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości 



zasadą istotności, Spółka stosuje uproszczenie , zgodnie z którym zobowiązania finansowe wyceniane 
są według wartości wymaganej zapłaty. Uproszczenie to, nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelność 
i jasność sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółki. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według 
wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w 
rachunku zysków i strat bieżącego okresu. 

Odroczony podatek dochodowy 

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do 
wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową 
aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich 
różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku 
amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji 
nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy 
brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. 

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic 
przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w 
jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic 
przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości 
różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do 
wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na 
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do 
opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego 
podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji 
nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy 
brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. 

W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub 
stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu 
i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic 
przejściowych. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana 
na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne 
osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego 
zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy 
wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego 
przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa 
rozwiązana. 



Uznawanie przychodów 

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

Sprzedaż towarów i produktów 

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

Świadczenie usług 

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

Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 

Dywidendy 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie  
Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku przyznającej 
dywidendę, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. 

 

 



4.2. Bilans  

  

Wyszczególnienie 
    

31.12.2019 31.12.2018 

    
      

    AKTYWA     
A.  AKTYWA TRWAŁE 1 989 825,05 1 781 137,96 

I.  Wartości niematerialne i prawne 1 933 430,21 1 762 406,56 

  1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych   
  2.  Wartość firmy   
  3.  Inne wartości niematerialne i prawne 916 666,63 966 666,68 
  4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 016 763,58 795 739,88 
II.  Rzeczowe aktywa trwałe 48 017,84 3 970,40 

  1.  Środki trwałe 48 017,84 3 970,40 
    a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)   
    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   
    c) urządzenia techniczne i maszyny 48 017,84 3 970,40 
    d) środki transportu   
    e) inne środki trwałe   
  2. Środki trwałe w budowie   
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   
III.  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   
IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
  1.  Nieruchomości   
  2.  Wartości niematerialne i prawne   
  3.  Długoterminowe aktywa finansowe   
    a) w jednostkach powiązanych   
        - udziały lub akcje   
        - inne papiery wartościowe   
        - udzielone pożyczki   
        - inne długoterminowe aktywa finansowe   
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   
      - udziały lub akcje   
      - inne papiery wartościowe   
      - udzielone pożyczki   
      - inne długoterminowe aktywa finansowe   
    c) w pozostałych jednostkach   
        - udziały lub akcje   
        - inne papiery wartościowe   
        - udzielone pożyczki   
        - inne długoterminowe aktywa finansowe   

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 377,00 14 761,00 

  1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 377,00 14 761,00 
  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe   



Wyszczególnienie 
    

31.12.2019 31.12.2018 

    
      

B.  AKTYWA OBROTOWE 795  381,86 950 112,33 
I.  Zapasy 0,00 53 333,21 
  1.  Materiały   
  2.  Półprodukty i produkty w toku 0,00 53 333,21 
  3.  Produkty gotowe 0,00 53 333,21 
  4.  Towary   
  5.  Zaliczki na dostawy   
II.  Należności krótkoterminowe 466 343,93 143 870,20 
  1.  Należności od jednostek powiązanych   
    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   
        - do 12 miesięcy   
        - powyżej 12 miesięcy   
    b) inne   
 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   
 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   
     - do 12 miesięcy   
     - powyżej 12 miesięcy   
 b) inne   
  2. Należności od pozostałych jednostek 466 343,93 143 870,20 
    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 432 184,60 24 580,00 
        - do 12 miesięcy 432 184,60 24 580,00 
        - powyżej 12 miesięcy   

  
  

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 29 959,33 113 741,03 

    c) inne 4 200,00 5 549,17 
    d) dochodzone na drodze sądowej   
III.  Inwestycje krótkoterminowe 315  060,03 752 908,92 
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 315 060,03 752 908,92 
    a) w jednostkach powiązanych   
       - udziały lub akcje   
       - inne papiery wartościowe    
       - udzielone pożyczki   
       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   
    b) w pozostałych jednostkach   
       - udziały lub akcje   
       - inne papiery wartościowe    
       - udzielone pożyczki   
       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 315 060,03 752 908,92 
       - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 315 060,03 752 908,92 
       - inne środki pieniężne   
       - inne aktywa pieniężne   
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe   
IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     13 977,90 0,00 

C.  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY     

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE     

AKTYWA RAZEM: 2 785  206,91 2 731 250,29 

 

  



Wyszczególnienie 
    

31.12.2019 31.12.2018 
    

    PASYWA     
A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 684 387,45 2 681 205,86 
I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 1 336 932,00 1 336 932,00 
II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 974 024,40 1 974 024,40 
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 1 838 581,40 1 838 581,40 
III.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej   
IV.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   
- na udziały (akcje) własne   
V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -629 750,54 -316 409,52 
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego 3 181,59 -313 341,02 
VII.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   
B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 100 819,46 50 044,43 
I.   Rezerwy na zobowiązania 4 166,00 0,00 
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 166,00  
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   
       - długoterminowa   
       - krótkoterminowa   
  3. Pozostałe rezerwy   
       - długoterminowa   
       - krótkoterminowa   
II. Zobowiązania długoterminowe 13 346,13 0,00 
  1.  Wobec jednostek powiązanych   
 2.  Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   
  3.  Wobec pozostałych jednostek 13 346,13  
    a) kredyty i pożyczki   
    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   
    c) inne zobowiązania finansowe 13 346,13  
    d) inne   
III. Zobowiązania krótkoterminowe 75 307,33 42 044,43 
  1.  Wobec jednostek powiązanych   
    a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   
         - do 12 miesięcy   
         - powyżej 12 miesięcy   
    b)  inne   
 2.   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.   Wobec pozostałych jednostek 75 307,33 42 044,43 
    a)  kredyty i pożyczki   
    b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   
    c)  inne zobowiązania finansowe 26 950,88  
    d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 30 399,45 25 308,43 
         - do 12 miesięcy 30 399,45 25 308,43 
         - powyżej 12 miesięcy   
    e) zaliczki otrzymane na dostawy   
    f)  zobowiązania wekslowe   
    g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 844,00 623,00 
    h)  z tytułu wynagrodzeń   
    i)  inne 16 113,00 16 113,00 
  4. Fundusze specjalne   
IV.  Rozliczenia międzyokresowe 8 000,00 8 000,00 
  1.  Ujemna wartość firmy   
  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 8 000,00 8 000,00 
     - długoterminowe   
     - krótkoterminowe 8 000,00 8 000,00 
PASYWA RAZEM: 2 785  206,91 2 731 250,29 



4.3. Rachunek zysków i strat 

Wyszczególnienie 
    

2019 2018 

    
      

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 1 445 771,18 417 349,18 

    w tym: od jednostek powiązanych   

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 445 771,18 417 349,18 

  
II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 

ujemna)   

  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   

B. Koszty działalności operacyjnej 1 423 046,73 731 170,54 

  I. Amortyzacja 61 049,93 36 468,20 
  II.  Zużycie materiałów i energii 84 418,25 4 613,45 

  III. Usługi obce 1 159 580,83 650 513,27 

  IV. Podatki i opłaty, w tym:  8 230,00 717,00 

     - podatek akcyzowy   

  V. Wynagrodzenia 60 832,00 11 129,00 
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 48 935,72 27 729,62 

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 22 724,45 -313 821,36 

D. Pozostałe przychody operacyjne 31,34 1 566,52 

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   
  II.  Dotacje   
 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   
  IV. Inne przychody operacyjne 31,34 3,53 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1,5 1 745,52 

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

  II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   
  III. Inne koszty operacyjne 1,55 3 648,82 

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 22 754,24 -314 010,36 

G. Przychody finansowe 0,00 1 417,03 

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

     - od jednostek powiązanych   

  - od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   

  II. Odsetki, w tym: 0,00 1 417,03 
     - od jednostek powiązanych   

  III. Zysk ze zbycia inwestycji   

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji   
  V. Inne   

H. Koszty finansowe 9 022,65 1 294,69 

  I. Odsetki, w tym: 3 674,51 0,00 
     - dla jednostek powiązanych   

  II.  Strata ze zbycia inwestycji   

  III. Aktualizacja wartości inwestycji   
  IV. Inne  5 348,14 1 294,69 

K. Wynik brutto (I+/-J) 13 731,59 -313 888,02 

L. Podatek dochodowy 10 550,00 -547,00 
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
N. Wynik netto (K-L-M) 3 181,59 -313 341,02 

 



 

4.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Treść pozycji 2019 2018 

    
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
   b) korekty błędów podstawowych   
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 2 681 205,86 603 352,98 

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 2 681 205,86 670 000,00 
      1.1. Zmiany kapitału podstawowego 1 336 932,00 666 932,00 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 666 932,00 
            - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 666 932,00 
            - inne   
         b) zmniejszenia (z tytułu)   
            - umorzenia udziałów (akcji)   
            - inne   
      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 1 336 932,00 1 336 932,00 
   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu   
      2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy   
         a) zwiększenia (z tytułu)   
            - z kapitału zapasowego   
         b) zmniejszenia (z tytułu)   
            -    
      2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu   
   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu   
   a) zwiększenia (z tytułu)   
            -    
   b) zmniejszenia (z tytułu)   
            -    
      3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu   
   4. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 974 024,40 166 215,34 
      4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0,00 1 807 809,06 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 1 807 809,06 
            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  1 724 261,90 
            - z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON)   
            - różnica z wyceny rozchodowych śr. trwałych   
            - podziału zysku  83 547,16 
         b) zmniejszenia (z tytułu)   
            - pokrycia straty   
            - pokrycie kosztów emisji   
            - wypłata dywidendy   
      4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 974 024,40 1 974 024,40 
   5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   
      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   
         a) zwiększenia (z tytułu)   
            -    
         b) zmniejszenia (z tytułu)   
            - zbycia środków trwałych   
            -    
      5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   
   6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   
      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   
         a) zwiększenia (z tytułu)   
            - wpłat na poczet akcji serii C   
            - wpłat na poczet akcji serii D   
         b) zmniejszenia (z tytułu)   
            - nabycie akcji /rejestracja w KRS/   
      6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   
   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -316 409,52 -232 862,36 



      7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
         b) korekty błędów podstawowych   
      7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   
      7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych   
         a) zwiększenia (z tytułu)   
            -   
         b) zmniejszenia (z tytułu)   
            - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał zapasowy   
      7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   
      7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -316 409,52 -232 862,36 
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
         b) korekty błędów podstawowych   
      7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -316 409,52 -232 862,36 
      7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych  83 547,16 
         a) zwiększenia (z tytułu)   
            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   
         b) zmniejszenia (z tytułu) 313 341,02 83 547,16 
            - wynik finansowy 2018 313 341,02 83 547,16 
      7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -629 750,54 -316 409,52 
      7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -629 750,54 -316 409,52 
   8. Wynik netto 3 181,59 -313 341,02 
   a) zysk netto 3 181,59  
   b) strata netto  -313 341,02 
   c) odpisy z zysku   
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 2 684 387,45 2 681 205,86 
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
traty) 2 684 387,45 2 681 205,86 

 

  



4.5.  Rachunek przepływów pieniężnych 

Wyszczególnienie 
  

2019 2018 
    

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ     
I. Zysk (strata) netto 3 181,59 -313 341,02 
II. Korekty razem -200 531,47 353 887,46 
  1. Amortyzacja 61 049,93 36 468,20 
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2 443,71  
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   
  5. Zmiana stanu rezerw 4 166,00  
  6. Zmiana stanu zapasów 53 333,21 46 670,42 
  7. Zmiana stanu należności -322 473,73 98 152,88 
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 312,02 -221 743,27 
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 593,90 1 054,92 
  10. Inne korekty 2 231,29  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) -197 349,88 -352 737,87 
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   

I. Wpływy   
  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:   
    a) w jednostkach powiązanych   
    b) w pozostałych jednostkach   
    -zbycie aktywów finansowych   
    - dywidendy i udziały w zyskach   
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
    - odsetki   
    - inne wpływy z aktywów finansowych   
  4. Inne wpływy inwestycyjne   

II. Wydatki 221 023,70 1 402 455,57 
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 100 000,00 1 402 455,57 
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 121 023,70  
  3. Na aktywa finansowe, w tym:   
    a) w jednostkach powiązanych   
    b) w pozostałych jednostkach   
    - nabycie aktywów finansowych   
    - udzielone pożyczki długoterminowe   
  4. Inne wydatki inwestycyjne   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -221 023,70 - 1 402 455,57 
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   

I. Wpływy 0,00 2 391 193,90 
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych  2 391 193,90 
  2. Kredyty i pożyczki   
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   
  4. Inne wpływy finansowe   

II. Wydatki 19 475,31  
  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   
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 19 475,31  
  8. Odsetki   
  9. Inne wydatki finansowe   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -19 475,31 2 391 193,90 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) -437 848,89 636 000,46 
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -437 848,89 636 000,46 



  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 752 908,92 116 908,46 
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM 315 030,03 752 908,92 
  - o ograniczonej możliwości dysponowania   

 

  



4.6.  Dodatkowe informacje i objaśnienia 

BIT EVIL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ulicy ul. Piekary 12A/4P w Poznaniu. 

Spółka nie jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową w żadnej 
jednostce.  

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy to jest do 29 
lipca 2020 nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego. 

W roku obrotowym 2019 nie dokonywano zmian w zasadach (polityce) rachunkowości. 

Zapewniono porównywalność danych finansowych sprawozdania za 2019 rok ze sprawozdaniem za 
rok 2018.  

Spółka nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

Skład Zarząd na dzień sporządzenia sprawozdania: Prezes Zarządu Sebastian Goliński, Członek Zarządu 
Gianluca Acquasanta Rassumowski, Członek Zarządu Jarosław Ołtuszyk.  

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawiał się następująco:, Tomasz 
Stefaniak, Agata Rożankowska, Kamil Moliński,  Rafał Walczak. 

Kapitał akcyjny wynosi:    1.336.932,00  

Liczba akcji:      2.673.864,00 

Cena nominalna akcji:                   0,50 

 

Akcjonariat Spółki na dzień 31 grudnia 2019: 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ 

Stanek Kamil 498 177 18,63% 18,63% 

Maria Anna Belka 368 321 13,77% 13,77% 

Goliński Sebastian 208 404 7,79% 7,79% 

Ołtuszyk Jarosław 166 666 6,23% 6,23% 

Pozostali – free float 1 432 296 53,57% 53,57% 

RAZEM 2 673 864 100,00% 100,00% 

  



5. Sprawozdanie Zarządu z działalności 
 

5.1. Informacje podstawowe 

Nazwa (firma):   BIT EVIL spółka akcyjna 
Siedziba:   Poznań 
Adres:    ul. Piekary 12A/4P, 61-832 Poznań 
Telefon:     
Fax:     (+48) 22 378 29 89  
e-mail:    hi@bitevil.com 
adres internetowy:  www.bitevil.com 
REGON:   362773842 
NIP:    5223041323 
KRS:    0000580322 
 
Kapitał akcyjny:   1.336.932,00 zł 
Liczba akcji:   2.673.864 
Cena nominalna akcji:  0,50 zł 
 

Skład Zarządu Emitenta na dzień przekazania raportu: 

Prezes Zarządu - Goliński Sebastian 
Członek Zarządu - Ołtuszyk Jarosław 
Członek Zarządu – Acquasanta - Rassumowski Gianluca  
 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień przekazania raportu: 

Członek Rady Nadzorczej – Agata Rożankowska 
Członek Rady Nadzorczej – Stefaniak Tomasz 
Członek Rady Nadzorczej – Moliński Kamil 
Członek Rady Nadzorczej – Walczak Rafał 
 

5.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej 
 

W 2019 roku Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów z działalności w porównaniu do roku 
ubiegłego, gdzie strata Emitenta wynosiła -313 341,02 PLN, natomiast w roku 2019 wynik netto 
wyniósł 3 181,59 PLN. 

Pomimo włożonego wkładu w rozwój platformy Brand Sabbath ostatecznie Emitent postanowił 
zaprzestać jej rozwijanie z powodu zidentyfikowanych zagrożeń finansowych związanych z jej dalszym 
rozwojem i sprzedać ją w grudniu 2019 roku. 

Głównym jednostkowym kosztem Spółki są wynagrodzenia deweloperów pracujących 
przy projektowaniu oraz implementacji rozwiązań informatycznych w tym aplikacji mobilnych 
oraz serwisów web, które oscylują na poziomie średnio 30% wartości sprzedaży 
usług programistycznych. Według aktualnych ofert pracy firm deweloperskich przeciętny koszt godziny 
pracy dewelopera na iOS i Android wynosi 16 USD/h netto. Dla przykładu oferty jednego z większych 



krajowych pracodawców w tej branży, firmy Netguru, oscylują w przeliczeniu w granicach 11-14 
USD/h. Ze względu na fakt, że są to oferty typu BID (tzw. transakcyjne), faktyczne oferty są wyższe.   

W 2019 r. Spółka zrealizowała przychód w wysokości 1 445 771,18 PLN, podczas gdy przychody za rok 
2018 wynosiły 417 349,18 PLN.  Oznacza to przyrost przychodów spółki o około 346% w porównaniu 
do roku 2018. 

W 2019 roku Spółka zrealizowała 10 650 godzin programistycznych z czego jedynie 1914 godzin 
związanych było z realizacją wewnętrznych produktów Emitenta, natomiast 8 736 godzin 
programistycznych zrealizowanych było dla klientów zewnętrznych i przyczyniły się do generowania 
przychodów Spółki. 

W 2019 r. Spółka zrealizowana następujące godziny programistyczne: 

Klient / projekt Liczba zrealizowanych godziny programistycznych w 2018r. 

Bodhi UIC 355 godzin 

Bodhi 156 godzin 

CC 90 godzin 

Footgolf 3574 godzin 

Meet.mba 738 godzin 

Milkman 348 godzin 

ModernToys 358 godzin  

Noo.ma 186 godzin 

Nookie 1658 godzin 

Poetic 75 godzin 

Search Smartly 6 godzin 

Hashtag 167 godzin 

Tique 684 godzin 

Yugen 341 godzin 

Internal 1914 godzin 

 
 
Struktura geograficzna przychodów Emitenta za rok 2019 i 2018 [PLN]. 
 

Wyszczególnienie 2019 2018 

Przychody ze sprzedaży w kraju 272.771,18 261.785,29 

Przychody ze sprzedaży zagranicą 1.173.000,00 155.563,89 

Razem 1.445.771,18 417.349,18 

 
 



5.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku 
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego 

 

Styczeń 2019 r. Przedłużenie współpracy z Microsoft sp. z o.o. 

Styczeń 2019 r. Podpisanie umowy pośrednictwa z partnerem zagranicznym 

Luty 2019 r.  Rejestracja akcji serii F w KDPW 

Luty 2019 r.  Aktualizacja strategii Spółki do 2021 roku 

Kwiecień 2019 r. 
Rezygnacja z dotychczasowego autoryzowanego doradcy oraz zawarcie umowy z 
nowym autoryzowanym doradcą - INC S.A. 

Grudzień 2019 r. Sprzedaż platformy BrandSabbath 

 

W związku z zakupem w lipcu 2018 roku marki Code Addict, Emitent na początku roku 2019 rozpoczął 
pracę nad aktualizacją strategii Spółki, w lutym 2019 roku Emitent opublikował nową strategię, w 
której poinformował o rezygnacji z kontynuacji świadczenia usług marketingowych i skupienie 
się głównie na działalności programistycznej i rozwojowej Spółki.  

Pod marką Code Addict świadczone są usługi programistyczne, w tym projektowanie oraz 
implementacja aplikacji mobilnych oraz webowych. Działania marki kierowane są głównie do klienta 
biznesowego na etapie start-upu, budującego wartość biznesową w oparciu o zaawansowane 
rozwiązania technologiczne. Klienci, będący odbiorcami realizowanych przez markę usług to w 
znacznej większości podmioty zagraniczne, zlokalizowane w Europie Zachodniej i Stanach 
Zjednoczonych. 

Również w lutym 2019 roku Spółce udało się dokończyć proces  rejestracji w KDPW akcji serii F. 

W kwietniu 2019 roku Spółka podjęła decyzje o zmianie aktualnego autoryzowanego doradcy i w 
związku z tym rozpoczęła współpracę  z nowym autoryzowanym doradcą - firmą INC S.A. 

W związku z aktualizacją strategii i rezygnacji ze świadczenia usług marketingowych na rzecz usług 
programistycznych, w grudniu 2019 roku Emitent podjął decyzje o oraz sprzedał 
platformę BrandSabbath.  

 
5.4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki 

Obecnie Emitent skupia swoje działania na realizacji zamówień dla klientów zewnętrznych, które 
finansować będą dalszy rozwój Spółki. Poprzez koncentracje na segmencie usług programistycznych i 
konsultingowych zarówno Emitent jak i zespół programistów zamierza rozwijać wachlarz usług 
developerskich z naciskiem na technologie mobilne oraz webowe.  

 
5.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 
W roku 2019 Emitent rozpoczął pracę nad aplikacją mobilną dla pracowników do rozliczania programu 
motywacyjnego w miesięcznych transzach. Pracownicy za pomocą smart contractu będą mogli 



skorelować przepracowane godziny z warunkami programu motywacyjnego. W ten sposób 
wygenerowane tokeny będą raz w roku wymieniane na udziały (akcje) firmy. Pracę nad aplikacją są 
kontynuowane w roku 2020. W 2019 roku Spółka rozpoczęła również pracę nad systemem do 
automatycznego tradingu na giełdach obracających akcjami i kryptowalutami z elementami machine 
learning oraz AI – prace są dopiero na początkowym etapie, Emitent w 2020 roku również kontynuuje 
prace nad tym projektem. 
 

 
5.6. Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, 

liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego 
reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich 
zbycia 
 

W roku 2019 Emitent nie dokonywał transakcji nabycia akcji własnych. 
 

 
5.7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest 

na nie narażony 
 

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym  

Działalność Spółki uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach, na których 
są lub będą świadczone jej usługi, w tym przede wszystkim w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. 
Efektywność, a w szczególności rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jest 
uzależniona między innymi od występującego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, poziomu 
konsumpcji, polityki fiskalnej i pieniężnej, poziomu inflacji, a także poziomu wydatków na rozwiązania 
informatyczne. Wszystkie te czynniki wywierają pośrednio wpływ na przychody i wyniki finansowe 
osiągane przez Emitenta. Mogą także wywierać wpływ na realizację założonej przez Emitenta strategii 
rozwoju. Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 
perspektywy rozwoju, wyniki Emitenta lub cenę rynkową akcji. 

Ryzyko związane z koniunkturą w branży Emitenta 

Koniunktura w branży informatycznej zależy od wielu czynników o charakterze gospodarczym. 
Szczególnie istotny jest w tym przypadku poziom wydatków przedsiębiorstw na rozwiązania IT. Zgodnie 
z Raportem Cyfryzacja Polskiego Sektora MMŚP prezentującego wyniki badania przeprowadzonego 
przez Home.pl, Konfederację Lewiatan i polski oddział Microsoft, poziom inwestycji mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw w rozwiązania z całego segmentu ICT (segment IT oraz segment 
telekomunikacyjny) spowodowany jest głównie dostosowywaniem sytuacji przedsiębiorstwa do 
bieżącego postępu technicznego, a nie chęcią wdrożenia nowoczesnych technologii w celu osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa, relatywnie częściej wolą inwestować w środki trwałe niż 
w rozwiązania ICT. Powyższa tendencja może stanowić istotne ograniczenie potencjału rozwojowego 
Spółki, której główną grupą klientów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 

Rynek oprogramowania i rozwiązań IT charakteryzuje bardzo dynamiczny rozwój i rosnący poziom 
konkurencyjności. Usługi oferowane przez Emitenta zaliczają się do produktów innowacyjnych, 
należących do tzw. zaawansowanej technologii. Kluczowymi aspektami związanymi z działalnością 



informatyczną jest zdolność do efektywnego doprowadzania realizowanych projektów do końca, 
optymalizacja kosztowa (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kosztami zasobów ludzkich), 
zaufanie odbiorców oraz świadomość obecności danego przedsiębiorstwa na rynku.  

Ryzyko związane z krajowym i międzynarodowym otoczeniem prawnym 

BITEVIL SA jest narażony na ryzyko zmian regulacji w otoczeniu prawnym, w którym Emitent prowadzi 
działalność lub działalność prowadzą jej partnerzy. Regulacje prawne mogą ulegać zmianom, a przepisy 
prawa nie zawsze są stosowane przez sądy oraz organy administracji publicznej w sposób jednolity. 
Niektóre budzą wątpliwości interpretacyjne ze względu na ich niejednoznaczność, co rodzi ryzyko 
nałożenia kar administracyjnych lub finansowych oraz naraża Emitenta na ryzyko podnoszenia 
roszczeń przez inne podmioty w przypadku przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. Dotyczy to nie 
tylko przepisów prawa polskiego, ale również przepisów europejskich na terenie których działalność 
prowadzi Emitent.  

Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, które w ostatnich latach 
ulegały częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo 
handlowe oraz prawo ochrony danych osobowych. W przyszłości zmianom mogą ulegać w 
szczególności przepisy dotyczące nowoczesnych technologii oraz własności intelektualnej, w tym 
prawo autorskie. Ponadto, w związku z ciągłym postępem technologicznym nie można jednoznacznie 
wskazać jak mogą zmienić się przepisy regulujące obszary dotknięte takim postępem. Nie można 
wykluczyć, że zmiany przepisów prawa będą miały negatywny wpływ na Emitenta. Wystąpienie 
jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową akcji. 

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży Emitenta 

Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe rozwiązania technologiczne w dziedzinie informatyki. 
Co również istotne, rynek nowoczesnych rozwiązań IT jest bardzo dynamiczny, w związku z tym Emitent 
nie może wykluczyć ryzyka zaistnienia na tyle istotnych zmian technologicznych w zakresie 
oferowanego oprogramowania, iż jego pozycja konkurencyjna zostanie osłabiona. W tym przypadku 
istotne jest prowadzenie w szerokim zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestowanie 
środków finansowych w innowacyjne projekty stanowiące o przewadze rynkowej danego podmiotu.  

Emitent stale monitoruje trendy technologiczne w branży tworzenia oprogramowania i jeżeli wymaga 
tego sytuacja, dostosowuje stosowane rozwiązania do nowych standardów. 

Ryzyko związane z funkcjonowaniem oraz rozwojem sieci Internet 

Działalność Emitenta w dużej części polega na poprawnym i szybkim działaniu sieci Internet. W ramach 
prowadzonych projektów istotna jest komunikacja pomiędzy członkami zespołu, bieżące 
monitorowanie postępu prac oraz weryfikacja odpowiedniego podziału zadań. Wszystkie wymienione 
czynności prowadzone są z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z tym wszystkie ewentualne 
problemy z jej funkcjonowaniem mogą przyczynić się do opóźnienia realizacji poszczególnych 
projektów i narazić SpyroSoft na dodatkowe wydatki z tytułu odszkodowań.  

Ryzyko niepozyskania wykwalifikowanych pracowników 

Zaufanie wobec Emitenta to jeden z kluczowych czynników decydujących o zainteresowaniu klientów 
podtrzymywaniem długotrwałych relacji. Czynnikami, które mogą wpłynąć na utratę zaufania 



odbiorców jest zła jakość i nieterminowość realizacji usług. Przy gwałtownym wzroście zamówień i 
braku wykwalifikowanych kadr Spółka może napotkać ograniczenia w terminowym i jakościowym 
wypełnianiu zobowiązań. W tym celu polityka kadrowa Emitenta przewiduje zwiększanie udziału 
pracowników z dużym doświadczeniem. Emitent stara się pozyskiwać jak najwięcej pracowników z 
kilkuletnim doświadczeniem w zawodzie, którzy są w stanie samodzielnie i efektywnie kierować 
zespołami programistów. Działalność operacyjna Spółki jest oparta na szerokim zespole specjalistów – 
programistów, projektantów i testerów. W związku z tym, iż na polskim i zagranicznym rynku pracy 
istnieje obecnie deficyt wykwalifikowanych informatyków, Emitent narażony jest na ryzyko 
niepozyskania lub opóźnionego pozyskania odpowiednich zasobów ludzkich. Co więcej, istotną 
konkurencją dla Emitenta na rynku pracy są międzynarodowe, prestiżowe holdingi oferujące wysokie 
zarobki. Ograniczenie dostępności zasobów ludzkich może prowadzić do zmniejszenia potencjału 
rozwojowego Emitenta oraz do ograniczenia prognozowanych przepływów finansowych. Dodatkowo, 
istnieje ryzyko związane z realizacją samych projektów w przypadku, gdy jeden z kluczowych członków 
zespołu technicznego nie będzie mógł przez pewien czas uczestniczyć w pracy. Nieterminowość w 
dostarczaniu i wdrażaniu rozwiązań może narazić Spółkę na dodatkowe koszty związane z karami 
umownymi czy odszkodowaniami. 

Ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń 

Znaczącą część kosztów operacyjnych Emitenta stanowią usługi obce (wynagrodzenie 
podwykonawców B2B). Spółka jest zatem szczególnie podatna na ryzyko wzrostu kosztów 
wynagrodzeń. Z jednej strony ryzyko to wynika z możliwych zmian w przepisach prawnych, szczególnie 
tych dotyczących opodatkowania umów cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych 
oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Z drugiej natomiast Spółka musi oferować 
konkurencyjny poziom wynagrodzeń na rynku pracy, aby zachować możliwość szybkiego i sprawnego 
pozyskania nowego kapitału ludzkiego. Dodatkowymi czynnikami zwiększającymi presję na wzrost 
wynagrodzeń są coraz większa liczba miejsc pracy w Polsce oferowana przez zagraniczne holdingi 
informatyczne oraz proces konsolidacji mniejszych podmiotów przez liderów w branży informatycznej. 

Ryzyko utraty kluczowych klientów 

Emitent w trybie ciągłym prowadzi działania mające na celu dywersyfikację struktury odbiorców 
swoich usług zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Specyfika usług świadczonych przez Emitenta na 
rzecz odbiorców zakłada względnie długi okres wypowiedzenia kontraktów. Dodatkowo stosunkowo 
wysokie zapotrzebowanie na profesjonalne usługi tworzenia oprogramowania sprawia, iż zdaniem 
Zarządu, Spółka nie jest narażona na wysokie ryzyko z tytułu braku odbiorców. Nie można jednak 
wykluczyć, iż w wyniku działań niezależnych od Emitenta, np. spowodowanych problemami 
finansowymi danego odbiorcy, liczba potencjalnych klientów ulegnie zmniejszeniu, a Spółka przez 
okres dłuższy niż miesiąc nie będzie w stanie pozyskać kolejnych kontraktów.  

Ryzyko związane z pandemią COVID 

Podobnie jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym, Spółka narażona jest na 
wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak np. wybuch epidemii. Pandemia koronawirusa (SARS-
CoV-2) wywiera negatywny wpływ na światową gospodarkę, w tym gospodarkę Polski. Wynika to m.in. 
ze zmniejszenia aktywności gospodarczej oraz z zaburzenia funkcjonowania globalnych łańcuchów 
dostaw. Ze względu na dynamikę sytuacji, Emitentowi trudno jest jednoznacznie określić kierunek 
oddziaływania spowolnienia gospodarczego wywołanego SARS-CoV-2 na działalność operacyjną. Nie 









7. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

 

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania znajduje się w załączniku „BE_BSF 2019_Sprawozdanie z 
badania_podpisane.pdf”. 

  



8. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

LP. ZASADA 

TAK/ 

NIE/ 

NIE DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 
oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych 
metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, 
umożliwiać transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na 
stronie internetowej. 

TAK 

 

Z wyłączeniem 
transmisji oraz 
upublicznienia 

obrad 

Emitent prowadzi stronę 
korporacyjną pod adresem 
www.bitevil.com 

 

W ocenie Zarządu koszty 
związane z techniczną obsługą 
transmisji oraz rejestracji obraz 
WZA są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), 

TAK 

Emitent prowadzi stronę 
korporacyjną pod adresem 
www.bitevil.com na której 
dostępne są informacje wymagane 
w punkcie 3. 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

TAK  

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz 
z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, TAK  

3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, TAK  

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
spółki, 

TAK  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy 
emitent takie publikuje), 

NIE Spółka nie publikowała prognoz 
wyników finansowych. 

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji 
znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK  



 3.11. Skreślony.   

 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat walnych 
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 
analitykami oraz konferencji prasowych, 

TAK  

3.14. informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, 
oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z 
uwzględnieniem terminów oraz zasad 
przeprowadzania tych operacji. Informacje te 
powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 
decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

 3.15. Skreślony.   

 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 
w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na zadawane pytania, 

TAK  

3.17. informację na temat powodów odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

TAK  

3.18. informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

TAK  

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem 
nazwy, adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy, 

TAK  

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji emitenta, TAK  

3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

TAK  

 3.22. Skreślony.   

 3.23. Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być zamieszczane w 
sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywać 
aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku pojawienia 
się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 
istotnej zmiany informacji umieszczanych na 
stronie internetowej, aktualizacja powinna 
zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w języku 
polskim lub angielskim. Raporty bieżące i 
okresowe powinny być zamieszczane na 
stronie internetowej co najmniej w tym samym 

TAK 
Dostępne na stronie 
www.bitevil.com w zakładce 
relacje inwestorskie 



języku, w którym następuje ich publikacja 
zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. 

5. Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu 
Spółka, poza swoją stroną korporacyjną 
powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą 
na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK 

Z wyłączeniem 
dedykowanej 

sekcji na 
GPWInfoStrefa.pl 

 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty 
z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, 
celem umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec 
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym 
Doradcą. 

TAK  

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie 
dla wykonywania przez Autoryzowanego 
Doradcę swoich obowiązków, Emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

TAK  

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK  

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

TAK  

 9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie. 

TAK  

10.  

 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego 
zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia. 

TAK  

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne 
spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Emitent zamierza w miarę potrzeb 
organizować publiczne spotkania 
biorąc pod uwagę ich koszt i 
zapotrzebowanie ze strony 
interesariuszy 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej 
ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK  

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 
których ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK  



13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta 
od akcjonariusza posiadającego co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, informacji o 
zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w art.399 §3 
Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których 
jest zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 
§3 Kodeksu spółek handlowych. 

TAK  

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 
aby czas przypadający pomiędzy nimi był 
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie 
dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie 
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK  

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać 
tylko takie warunki, których ewentualne 
ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa 
do dywidendy. 

TAK  

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji 
i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 
które w ocenie emitenta mogą mieć w 
przyszłości istotne skutki dla kondycji 
finansowej oraz wyników finansowych 
emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, 
jeżeli taka realizacja, choćby w części, 
miała miejsce w okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący 
wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 
emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności 
daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz 
oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego. 

NIE 

Emitent informuje o bieżących 
wydarzeniach w spółce za 
pośrednictwem raportów 
bieżących oraz poprzez 
zamieszczanie informacji na 
stronie internetowej Spółki pod 
adresem bitevil.com 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu („Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”) 
emitent powinien niezwłocznie opublikować, w 

TAK  




