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Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
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I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A.  AKTYWA TRWAŁE

I.  Warto ści niematerialne i praw ne
1.  Koszty zakończonych prac rozw ojow ych

2.  Wartość f irmy

3.  Inne w artości niematerialne i praw ne

4.  Zaliczki na w artości niematerialne i praw ne

II.  Rzeczowe aktyw a trwałe
1.  Środki trw ałe

a) grunty (w  tym praw o w ieczystego u

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii l

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trw ałe

2. Środki trw ałe w  budow ie

3. Zaliczki na środki trw ałe w  budow ie

III.  Należności długoterminowe
1.  Od jednostek pow iązanych
2.  Od pozostałych jendostek

IV.  Inw estycje długoterminowe
1.  Nieruchomości
2.  Wartości niematerialne i praw ne
3.  Długoterminow e aktyw a f inansow e

a) w  jednostkach pow iązanych
    - udziały lub akcje
    - inne papiery w artościow e
    - udzielone pożyczki
    - inne długoterminow e aktyw a f inansow e
b) w  pozostałych jednostkach
    - udziały lub akcje
    - inne papiery w artościow e
    - udzielone pożyczki

    - inne długoterminow e aktyw a f inansow e

V.  Długoterminow e rozliczenia mi ędzyokresowe

1.  Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego

2.  Inne rozliczenia międzyokresow e

Wyszczególnienie

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

981 416,02

677 424,80
czonych prac rozw ojow ych

ci niematerialne i praw ne 677 424,80

ci niematerialne i praw ne

292 642,22
292 642,22

a) grunty (w  tym praw o w ieczystego użytkow ania gruntu)

żynierii lądow ej i w odnej

dzenia techniczne i maszyny 111 342,81

173 204,72

8 094,69

rodki trw ałe w  budow ie

3.  Długoterminow e aktyw a f inansow e

    - inne długoterminow e aktyw a f inansow e

    - inne długoterminow e aktyw a f inansow e

ędzyokresowe 11 349,00

1.  Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 11 349,00

BILANS

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2013

AKTYWA
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981 416,02 1 102 635,57

677 424,80 852 843,59
0,00 0,00

0,00 0,00

677 424,80 852 843,59

0,00 0,00

292 642,22 237 672,98
292 642,22 237 672,98

0,00 0,00

0,00 0,00

111 342,81 0,00

173 204,72 237 672,98

8 094,69 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

11 349,00 12 119,00

11 349,00 12 119,00

0,00 0,00

Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2012



 

 

 

 

 

B.  AKTYWA OBROTOWE
I.  Zapasy

1.  Materiały

2.  Półprodukty i produkty w  toku

3.  Produkty gotow e

4.  Tow ary

5.  Zaliczki na dostaw y

II.  Należności krótkoterminowe
1.  Należności od jednostek pow iązanych

a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie spłaty:

    - do 12 miesięcy
    - pow yżej 12 miesięcy
b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie spłaty:
    - do 12 miesięcy
    - pow yżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubepiecze
innych św iadczeń

c) inne

d) dochodzone na drodze sądow ej

III.  Inw estycje krótkoterminow e
1. Krótkoterminow e aktyw a finansow e

a) w  jednostkach pow iązanych

   - udziały lub akcje
   - inne papiery w artościow e 
   - udzielone pożyczki
   - inne krótkoterminow e aktyw a f inansow e
b) w  pozostałych jednostkach

   - udziały lub akcje
   - inne papiery w artościow e 
   - udzielone pożyczki
   - inne krótkoterminow e aktyw a f inansow e
c) środki pieniężne i inne aktyw a pieni

   - środki pieniężne w  kasie i na rachunkach
   - inne środki pieniężne
   - inne aktyw a pieniężne

2. Inne inw estycje krótkoterminow e

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia mi ę

AKTYWA RAZEM:

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

8 900 851,50
3 881 963,53

3 797 959,31

84 004,22

4 807 298,90
ązanych 147 489,40

a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie spłaty: 147 489,40

147 489,40

ci od pozostałych jednostek 4 659 809,50

a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie spłaty: 4 434 676,62
4 434 676,62

b) z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubepieczeń społecznych i zdrow otnych oraz 
137 541,44

87 591,44

ądow ej

170 423,09
1. Krótkoterminow e aktyw a finansow e 170 423,09

   - inne krótkoterminow e aktyw a f inansow e

   - inne krótkoterminow e aktyw a f inansow e
ne i inne aktyw a pieniężne 170 423,09

ne w  kasie i na rachunkach 170 423,09

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 41 165,98

9 882 267,52
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8 900 851,50 6 941 802,99
3 881 963,53 2 540 887,55

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 797 959,31 2 538 187,55

84 004,22 2 700,00

4 807 298,90 4 085 776,04
147 489,40 0,00

147 489,40 0,00

147 489,40 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4 659 809,50 4 085 776,04

4 434 676,62 3 650 449,55
4 434 676,62 3 650 449,55

0,00 0,00

137 541,44 403 435,68

87 591,44 31 890,81

0,00 0,00

170 423,09 280 712,46
170 423,09 280 712,46

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

170 423,09 280 712,46

170 423,09 280 712,46
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

41 165,98 34 426,94

9 882 267,52 8 044 438,56



 

 

 

 

 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy

IX.   Odpisy z zysku netto w  ci ągu roku obrotow ego (w ielko

I.   Rezerw y na zobow i ązania
1. Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego

2. Rezerw a na św iadczenia emerytalne i podobne

     - krótkoterminow a
3. Pozostałe rezerw y

     - krótkoterminow a
II. Zobowi ązania długoterminow e

1.  Wobec jednostek pow iązanych

2.  Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dlużnych papierów  w arto

c) inne zobow iązania f inansow e

d) inne

III. Zobow i ązania krótkoterminowe
1.  Wobec jednostek pow iązanych

a)  z tytułu dostaw  i usług, o okresie w ymagalno

     - do 12 miesięcy
     - pow yżej 12 miesięcy
b)  inne

2.   Wobec pozostałych jednostek

a)  kredyty i pożyczki

b)  z tytułu emisji dlużnych papierów  w arto

c)  inne zobow iązania f inansow e

d)  z tytułu dostaw  i usług, o okresie w ymagalno

     - do 12 miesięcy
     - pow yżej 12 mieięcy
e) zaliczki otrzymane na dostaw y

f)  zobow iązania w ekslow e

g)  z tytułu podatków , ceł, ubezpiecze

h)  z tytułu w ynagrodzeń

i)  inne

3. Fundusze specjalne

IV.  Rozliczenia mi ędzyokresow e
1.  Ujemna w artość f irmy

2.  Inne rozliczenia międzyokresow e

 - długoterminow e

 - krótkoterminow e

II.    Należne wpłaty na kapitał podstaw ow y (w ielko
III.   Udziały (akcje) w łasne (w ielko ść ujemna)

PASYWA RAZEM:

VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWI

     - długoterminow a

     - długoterminow a

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych

Wyszczególnienie

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy
V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw ow e

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

5 255 787,14

4 000 000,00

81 506,32

106 274,96

1 068 005,86

ągu roku obrotow ego (w ielko ść ujemna)

4 626 480,38

14 653,00
1. Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego

w iadczenia emerytalne i podobne

14 653,00

14 653,00
48 774,81

48 774,81

nych papierów  w artościow ych

zania f inansow e 48 774,81

4 563 052,57
23 216,79

a)  z tytułu dostaw  i usług, o okresie w ymagalności: 23 216,79

23 216,79

4 539 835,78

1 927 417,85

nych papierów  w artościow ych

zania f inansow e 80 971,84

d)  z tytułu dostaw  i usług, o okresie w ymagalności: 2 180 811,83

2 180 811,83

e) zaliczki otrzymane na dostaw y

g)  z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych św iadczeń 271 363,21

52 607,08

26 663,97

9 882 267,52

ne wpłaty na kapitał podstaw ow y (w ielko ść ujemna)
ść ujemna)

Stan na 31.12.2013

PASYWA

VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego

ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ĄZ.

Wyszczególnienie

V.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw ow e

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2013R. 
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5 255 787,14 3 488 061,28

4 000 000,00 2 500 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

81 506,32 0,00
0,00 0,00

106 274,96 0,00
0,00 -30 767,72

1 068 005,86 1 018 829,00

0,00 0,00

4 626 480,38 4 556 377,28

14 653,00 47 077,06
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
14 653,00 47 077,06

0,00 0,00

14 653,00 47 077,06
48 774,81 111 663,71

0,00 0,00

48 774,81 111 663,71

0,00 0,00

0,00 0,00

48 774,81 111 663,71

0,00 0,00

4 563 052,57 4 391 902,25
23 216,79 0,00

23 216,79 0,00

23 216,79 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4 539 835,78 4 391 902,25

1 927 417,85 0,00

0,00 0,00

80 971,84 63 143,50

2 180 811,83 4 185 252,38

2 180 811,83 4 185 252,38
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

271 363,21 81 272,12

52 607,08 45 741,51

26 663,97 16 492,74

0,00 0,00

0,00 5 734,26
0,00 0,00

0,00 5 734,26

0,00 0,00

0,00 5 734,26

9 882 267,52 8 044 438,56

Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2012



 

 

 

 

A

I.

II. 

III.

IV.

B.

I.

II. 

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

C.

D.

I.

II. 

III. Inne przychody operacyjne

E.

I.

II. 

III. Inne koszty operacyjne

F.

G.

I.

 - od jednostek powiązanych

II.

 - od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inw estycji

IV.

V.

H.

I.

 - dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inw estycji

III.

IV. Inne

I.

J.

I.

II.

K.

L.

M.

N.

Podatek dochodow y

Pozostałe obow iązkow e zmniejszenia zysku (zw i

Wynik netto (K-L-M)

Aktualizacja w artości inw estycji

Wynik z działalno ści gospod. (F+G-H)

Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (J.I-J.II)

Zyski nadzw yczajne

Straty nadzw yczajne

Wynik brutto (I+/-J)

Odsetki, w  tym:

Dotacje

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansow ych aktyw ów  trw ałych

Aktualizacja w artości aktyw ów  nief inansow ych

Wynik z działalno ści operacyjnej (C+D-E)

Przychody finansowe

Dyw idendy i udziały w  zyskach, w  tym:

Odsetki, w  tym:

Aktualizacja w artości inw estycji

Inne

Koszty finansowe

Zysk ze zbycia nief inansow ych aktyw ów  trw ałych

Amortyzacja

Zużycie materiałów  i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty, w  tym: 

 - podatek akcyzowy

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia

Pozostałe koszty rodzajow e

Wartość sprzedanych tow arów  i materiałów

Wynik ze sprzeda ży (A-B)

Pozostałe przychody operacyjne

Koszty działalno ści operacyjnej

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzeda ży i zrównane z nimi,

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów  (zw iększenie - w arto
zmniejszenie - w artość ujemna)

Koszt w ytw orzenia produktów  na w łasne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży tow arów  i materiałów

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

7 752 139,61 6 517 716,10 24 712 615,33

0,00 0,00

36 252,91 3 504,77

0,00 0,00

0,00 0,00

7 715 886,70 6 514 211,33 24 652 416,93

7 487 982,37 6 165 782,99 23 369 712,26

81 773,51 73 163,98

107 147,35 41 389,61

1 276 425,57 965 102,75 3 228 593,82

9 836,90 16 933,07

0,00 0,00

214 096,01 160 344,69

47 426,24 36 464,80

68 043,72 40 822,93

5 683 233,07 4 831 561,16 18 251 505,09

264 157,24 351 933,11 1 342 903,07

164 068,54 11 183,37

0,00 0,00

0,00 0,00

164 068,54 11 183,37

226 378,43 47 439,13

0,00 0,00

0,00 0,00

226 378,43 47 439,13

201 847,35 315 677,35 1 239 431,36

157 878,78 81 136,61

0,00 0,00

0,00 0,00

0,06 1,88

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

157 878,72 81 134,73

73 573,97 4 786,03

68 948,92 4 786,03

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4 625,05 0,00

286 152,16 392 027,93 1 317 381,86

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

286 152,16 392 027,93 1 317 381,86

47 452,00 81 105,00

0,00 0,00

238 700,16 310 922,93 1 068 005,86

zkow e zmniejszenia zysku (zw iększenia straty)

Strata ze zbycia niefinansow ych aktyw ów  trw ałych

ci aktyw ów  nief inansow ych

Dyw idendy i udziały w  zyskach, w  tym:

Zysk ze zbycia nief inansow ych aktyw ów  trw ałych

św iadczenia

 sprzedanych tow arów  i materiałów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Od 01.01.2013 do 
31.12.2013

y i zrównane z nimi,

Od 01.10.2013 do 
31.12.2013

Od 01.10.2012 do 
31.12.2012

y produktów

ększenie - w artość dodatnia, 

Koszt w ytw orzenia produktów  na w łasne potrzeby jednostki

y tow arów  i materiałów

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2013R. 
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24 712 615,33 16 666 366,38

0,00 0,00

60 198,40 17 188,11

0,00 0,00

0,00 0,00

24 652 416,93 16 649 178,27

23 369 712,26 15 407 824,30

310 345,98 95 000,69

317 897,31 108 615,84

3 228 593,82 1 922 113,50

34 296,12 39 925,14

0,00 0,00

819 628,55 506 571,88

174 727,91 108 834,57

232 717,48 65 068,17

18 251 505,09 12 561 694,51

1 342 903,07 1 258 542,08

165 059,28 11 507,11

0,00 0,00

0,00 0,00

165 059,28 11 507,11

268 530,99 88 052,70

0,00 0,00

0,00 0,00

268 530,99 88 052,70

1 239 431,36 1 181 996,49

215 677,69 101 047,44

0,00 0,00

0,00 0,00

3,74 4,52

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

215 673,95 101 042,92

137 727,19 6 205,93

127 579,31 6 205,93

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10 147,88 0,00

1 317 381,86 1 276 838,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 317 381,86 1 276 838,00

249 376,00 258 009,00

0,00 0,00

1 068 005,86 1 018 829,00

Od 01.01.2013 do 
31.12.2013

Od 01.01.2012 do 
31.12.2012



 

 

 

A.

I.

II.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

III.
B.
I.

1.
2.

3.

4.

II.
1.
2.
3.

4.

III.
C.
I.

1.
2.

3.

4.

II.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

III.

D.

E.

F.

G.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresow ych

Korekty razem

Amortyzacja

Zyski (straty) z tytułu różnic kursow ych

Odsetki i udziały w  zyskach (dyw idendy)

Zysk (strata) z działalności inw estycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobow iązań krótkoterminow ych, z w yj
kredytów

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO
Zysk (strata) netto

Wyszczególnienie

- spłata udzielonych pożyczek długoterminow ych

Inne korekty

Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej (I +/-II)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO
Wpływy

Zbycie w artości niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych aktyw ów  

Zbycie inw estycji w  nieruchomości oraz w arto

Z aktyw ów  f inansow ych, w  tym:

a) w  jednostkach pow iązanych

b) w  pozostałych jednostkach
-zbycie aktyw ów  finansow ych

- dyw idendy i udziały w  zyskach

Inne w ydatki inw estycyjne

- odsetki

- inne w pływ y z aktyw ów  f inansow ych

Inne w pływ y inw estycyjne

Wydatki

Nabycie w artości niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych aktyw ów  
Inw estycje w  nieruchomości oraz w artoś

Na aktyw a finansow e, w  tym:

a) w  jednostkach pow iązanych

b) w  pozostałych jednostkach
- nabycie aktyw ów  finansow ych

- udzielone pożyczki długoterminow e

Z tytułu innych zobow iązań f inansow ych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM

- o ograniczonej możliw ości dysponow ania

Płatności zobow iązań z tytułu umów  leasingu finansow ego

Odsetki

Inne w ydatki finansow e

Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej (I-II)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

- zmiana stanu środków  pieniężnych z tytułu róż

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

Wykup dłużnych papierów  w artościow ych

Spłaty kredytów  i pożyczek

Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej (I-II)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO
Wpływy

Wpływ y netto z w ydania udziałów  (emisji akcji) i innych instrumentów  
Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów  w artościow ych

Inne w pływ y f inansow e

Wydatki

Nabycie udziałów  (akcji) w łasnych

Dyw idendy i inne w ypłaty na rzecz w łascicieli

Inne, niż w ypłaty na rzecz w łaścicieli, w ydatki z tytułu podziału zysku

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

238 700,16 310 922,93

-207 101,22 -155 463,34

81 773,51 73 163,98

-215 085,75 -7 530,56

67 456,50 4 668,51

0,00 0,00

-21 497,45 47 077,06

450 398,02 -17 807,55

-1 488 093,76 271 095,65

867 447,83 -514 209,34

-1 797,08 -11 934,94

52 296,96 13,85

31 598,94 155 459,59

0,06 1,88
0,00 0,00

0,00 0,00

0,06 1,88

0,00 0,00

0,06 1,88

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,06 1,88

0,00 0,00

0,00 0,00

28 916,40 66 785,00
28 916,40 66 785,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-28 916,34 -66 783,12

46 791,36 191 203,19
0,00 191 203,19

46 791,36 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

69 167,79 19 075,29

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12 945,03 14 404,90

56 222,76 4 670,39

0,00 0,00

-22 376,43 172 127,90

-19 693,83 260 804,37

137 596,67 268 334,93

215 085,75 7 530,56

-24 968,83 12 377,53

-44 662,66 273 181,90

dzyokresow ych

Odsetki i udziały w  zyskach (dyw idendy)

ci inw estycyjnej

 krótkoterminow ych, z w yjątkiem pożyczek i 

NYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Wyszczególnienie

yczek długoterminow ych

ści operacyjnej (I +/-II)

NYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

ci niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych aktyw ów  

ści oraz w artości niematerialne i praw ne

- inne w pływ y z aktyw ów  f inansow ych

ci niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych aktyw ów  
ci oraz w artości niematerialne i praw ne

 finansow ych

NE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM

 z tytułu umów  leasingu finansow ego

ści finansowej (I-II)

NE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

ĘŻNYCH, W TYM

nych z tytułu różnic kursow ych

ściow ych

ści inwestycyjnej (I-II)

NYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wpływ y netto z w ydania udziałów  (emisji akcji) i innych instrumentów  

ściow ych

Dyw idendy i inne w ypłaty na rzecz w łascicieli

cicieli, w ydatki z tytułu podziału zysku

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(METODA POŚREDNIA)

Od 01.01.2013 do Od 01.10.2013 do 
31.12.2013

Od 01.10.2012 do 
31.12.2012
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1 068 005,86 1 018 829,00

-3 807 928,52 -2 299 628,18

310 345,98 95 000,69

-341 648,05 11 186,91

126 074,12 6 085,77

0,00 0,00

-32 424,06 43 077,06

-1 341 075,98 -2 540 822,70

-721 522,86 -4 042 140,00

-1 774 095,87 4 166 160,58

-12 473,30 -37 273,41

-21 108,50 -903,08

-2 739 922,66 -1 280 799,18

3,74 4,52
0,00 0,00

0,00 0,00

3,74 4,52

0,00 0,00

3,74 4,52

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3,74 4,52

0,00 0,00

0,00 0,00

166 618,29 879 793,13
166 618,29 879 793,13

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-166 614,55 -879 788,61

2 627 137,85 2 375 000,00
699 720,00 2 375 000,00

1 927 417,85 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

183 724,97 72 797,76

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

68 880,91 66 707,47

114 844,06 6 090,29

0,00 0,00

2 443 412,88 2 302 202,24

-463 124,33 141 614,45

-110 289,37 130 427,54

341 648,05 -11 186,91

291 899,37 150 284,92

-171 224,96 291 899,37

Od 01.01.2013 do 
31.12.2013

Od 01.01.2012 do 
31.12.2012



 

 

 

 

I.a. Kapitał w łasny na pocz ątek okresu (BO)

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow o

   b) korekty błędów  podstaw ow ych
I.a. Kapitał w łasny na pocz ątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
   1. Kapitał podstawowy na pocz ątek okresu
      1.1. Zmiany kapitału podstaw ow ego

         a) zw iększenia (z tytułu)
            - w ydania udziałów  (emisji akcji)
            - inne
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - umorzenia udziałów  (akcji)
            - inne
      1.2. Kapitał podstaw ow y na koniec okresu
   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na pocz
      2.1. Zmiany należnych w płat na kapitał podstaw ow y
         a) zw iększenia (z tytułu)
            - z kapitału zapasow ego
         b) zmniejszenia (z tytułu)
      2.2. Należne w płaty na kapitał podstaw ow y na koniec okresu
   3. Udziały (akcje) w łasne na pocz ątek okresu
   a) zw iększenia (z tytułu)
   b) zmniejszenia (z tytułu)
      3.1. Udziały (akcje) w łasne na koniec okresu
   4. Kapitał zapasowy na pocz ątek okresu
      4.1. Zmiany kapitału zapasow ego
         a) zw iększenia (z tytułu)
            - emisji akcji pow yżej w artości nominalnej
            - z tytułu zakupów  środków  trw ałych (z ZFRON)
            - z podziału zysku ponad w artość ustaw ow
            - podziału zysku (ustaw ow o)
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - pokrycia straty
            - pokrycie kosztów  emisji
            - w ypłata dyw idendy
      4.2. Kapitał zapasow y na koniec okresu
   5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz ą
      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji w yceny
         a) zw iększenia (z tytułu)
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - zbycia środków  trw ałych
      5.2. Kapitał z aktualizacji w yceny na koniec okresu
   6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz
      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów  rezerw ow ych
         a) zw iększenia (z tytułu)
            -podziału zysku
            - w płat na poczet akcji serii D
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - podw yższenie kapitału zakładow ego
      6.2. Pozostałe kapitały rezerw ow e na koniec okresu

Wyszczególnienie

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

tek okresu (BO) 3 488 061,28

tych zasad (polityki) rachunkow ości

tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
3 488 061,28

ątek okresu 2 500 000,00
1 500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

      1.2. Kapitał podstaw ow y na koniec okresu 4 000 000,00
ne wpłaty na kapitał podstawowy na pocz ątek okresu

nych w płat na kapitał podstaw ow y

ne w płaty na kapitał podstaw ow y na koniec okresu
ątek okresu

      3.1. Udziały (akcje) w łasne na koniec okresu
tek okresu

81 506,32
112 274,04

ści nominalnej
rodków  trw ałych (z ZFRON)

ść ustaw ow ą 30 767,72
81 506,32
30 767,72
30 767,72

81 506,32
   5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu
      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji w yceny

      5.2. Kapitał z aktualizacji w yceny na koniec okresu
   6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz ątek okresu
      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów  rezerw ow ych 106 274,96

906 554,96
906 554,96

800 280,00
szenie kapitału zakładow ego 800 280,00

      6.2. Pozostałe kapitały rezerw ow e na koniec okresu 106 274,96

Wyszczególnienie Od 01.01.2013 do 
31.12.2013

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2013R. 
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3 488 061,28 94 232,28

0,00 0,00

0,00 0,00

3 488 061,28 94 232,28

2 500 000,00 125 000,00
1 500 000,00 2 375 000,00

1 500 000,00 2 375 000,00
1 500 000,00 2 375 000,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4 000 000,00 2 500 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

81 506,32 0,00
112 274,04 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

30 767,72 0,00
81 506,32 0,00
30 767,72 0,00
30 767,72 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

81 506,32 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

106 274,96 0,00
906 554,96 0,00
906 554,96 0,00

0,00 0,00
800 280,00 0,00
800 280,00 0,00
106 274,96 0,00

Od 01.01.2012 do 
31.12.2012

Od 01.01.2013 do 
31.12.2013



 

 

 

 
II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 

INFORMACJE O ZMIANACH 
RACHUNKOWOŚCI 
 
Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających 
z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 
W  roku 2013 Zarząd Spółki nie wprowadził zmian w zakresie polityki rachunkowości.  
Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obejmujący okres sprawozdawczy 
sporządzono stosując jednakowe zasady(politykę) rachunkowości
danych. 
 
Księgi rachunkowe VAKOMTEK S.A. prowadzone są  w siedzibie firmy: 61
Chlebowa 22. 
 
Okresem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia a 
kończący się 31 grudnia. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. W 
skład roku obrotowego wchodzą śródroczne okresy sprawozdawc
miesiące kalendarzowe. 
 
Przyjęte zasady rachunkowości:
 
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym
 Wynik finansowy netto składa się z:

• wyniku ze sprzedaży,
• wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
• wyniku z operacji finansowych,
• wyniku z operacji nadzwyczajnych.

 
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.
 
Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka stosuje metodę pośrednią.
 
W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 
powiązaniu z art. 45 ust. 3, jednostka sporządza zestaw

   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ą
      7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow o
         b) korekty błędów  podstaw ow ych
      7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
      7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych
         a) zw iększenia (z tytułu)
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał zapasow y
      7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
      7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkow o
         b) korekty błędów  podstaw ow ych
      7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
      7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych
         a) zw iększenia (z tytułu)
            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - pokrycia straty zyskiem
      7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
      7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
   8. Wynik netto
   a) zysk netto
   b) strata netto
   c) odpisy z zysku
II. Kapitał w łasny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał w łasny po uwzgl ędnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty)

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 
O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) 

jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających 
z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

W  roku 2013 Zarząd Spółki nie wprowadził zmian w zakresie polityki rachunkowości.  
Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obejmujący okres sprawozdawczy 
sporządzono stosując jednakowe zasady(politykę) rachunkowości, a także sposób prezentacji 

Księgi rachunkowe VAKOMTEK S.A. prowadzone są  w siedzibie firmy: 61

Okresem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia a 
kończący się 31 grudnia. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. W 
skład roku obrotowego wchodzą śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne 

 

Przyjęte zasady rachunkowości: 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 
Wynik finansowy netto składa się z: 

wyniku ze sprzedaży, 
stałej działalności operacyjnej, 

ku z operacji finansowych, 
wyniku z operacji nadzwyczajnych. 

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. 

Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka stosuje metodę pośrednią.

W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w 
powiązaniu z art. 45 ust. 3, jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu
ątek okresu

tych zasad (polityki) rachunkow ości

ątek okresu, po korektach

            - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał zapasow y
      7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

ątek okresu
tych zasad (polityki) rachunkow ości

ątek okresu, po korektach

            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

      7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
      7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

1 068 005,86
1 068 005,86

II. Kapitał w łasny na koniec okresu (BZ) 5 255 787,14
dnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2013R. 
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INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 
STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) 

jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających 
z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

W  roku 2013 Zarząd Spółki nie wprowadził zmian w zakresie polityki rachunkowości.  
Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obejmujący okres sprawozdawczy 

a także sposób prezentacji 

Księgi rachunkowe VAKOMTEK S.A. prowadzone są  w siedzibie firmy: 61-003 Poznań, ul. 

Okresem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia a 
kończący się 31 grudnia. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. W 

ze, którymi są kolejne 

Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka stosuje metodę pośrednią. 

64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w 
ienie zmian w kapitale własnym. 

0,00 -30 767,72
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -30 767,72
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -30 767,72
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -30 767,72
0,00 -30 767,72

1 068 005,86 1 018 829,00
1 068 005,86 1 018 829,00

0,00 0,00
0,00 0,00

5 255 787,14 3 488 061,28



 

 

 

 
W sprawozdaniu jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną, stosując następujące metody wyceny:
 

• Wartości niematerialne i prawne oraz
 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Odpisy amortyzacyjne dokonyw
majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją pozabilansową i 
odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania / 
objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.
 
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową /degresywną w oparciu o stawki 
amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. 
 
Spółka amortyzuje środki trwałe używane na podstawie umów leasingowych proporcjonalnie 
do okresu trwania umowy.
 

• Zapasy 
 
Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Zapasy wyceniane są według cen nabycia.
 
W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu użytkowe lub przydatność, to ceny nabycia  
podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży 
netto. Spółka przyjęła zasadę ustalania warto
przyszło - pierwsze wyszło".
 

• Należności 
 
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie 
wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. 
Odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności 
z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.
 

• Metody wyceny walut obcych
 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w 
dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie:
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji 
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań
- średnim ogłoszonym dla dane
ten dzień - w przypadku pozostałych operacji a także w przypadku zapłaty należności lub 
zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie faktycznie zastosowanego
mowa w powyżej. 
 
Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w 
walutach obcych metodą  "pierwsze przyszło 
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
- składniki aktywów (z wyłączeniem 
wycenianych metodą praw własności) i pasywów 
kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, 
- gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzed
kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu 
ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
 

• Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 
Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, 
lecz przypadające na rok obrotowy koszty (zgodnie z zasadą współmierności).

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

W sprawozdaniu jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną, stosując następujące metody wyceny: 

ości niematerialne i prawne oraz środki trwałe 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki 
majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją pozabilansową i 
odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania / 

ą bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową /degresywną w oparciu o stawki 
amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a 

Spółka amortyzuje środki trwałe używane na podstawie umów leasingowych proporcjonalnie 
do okresu trwania umowy. 

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
apasy wyceniane są według cen nabycia. 

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu użytkowe lub przydatność, to ceny nabycia  
podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży 

Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą  
pierwsze wyszło". 

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie 
wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. 

isy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności 
z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. 

Metody wyceny walut obcych 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 
dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie: 

faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji 
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 
w przypadku pozostałych operacji a także w przypadku zapłaty należności lub 

zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie faktycznie zastosowanego

ółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w 
walutach obcych metodą  "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło". 
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim 
kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,  

gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych 
kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu 
ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

y na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, 
lecz przypadające na rok obrotowy koszty (zgodnie z zasadą współmierności).
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W sprawozdaniu jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

ane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki 
majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją pozabilansową i 
odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania / 

ą bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu. 

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową /degresywną w oparciu o stawki 
amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 

Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a -16m.). 

Spółka amortyzuje środki trwałe używane na podstawie umów leasingowych proporcjonalnie 

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu użytkowe lub przydatność, to ceny nabycia  
podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży 

ści rozchodu zapasów metodą  FIFO "pierwsze 

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie 
wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.  

isy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności 

księgach rachunkowych na 

faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku 

j waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 
w przypadku pozostałych operacji a także w przypadku zapłaty należności lub 

zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie faktycznie zastosowanego kursu, o którym 

ółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w 

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 
udziałów w jednostkach podporządkowanych 

po obowiązującym na ten dzień średnim 

aż walut obcych - po 
kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu 
ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

y na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, 
lecz przypadające na rok obrotowy koszty (zgodnie z zasadą współmierności). 



 

 

 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysokości kwoty 
podatku dochodowego, wymagające
dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w wysokości 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalone
uwzględnieniu zasady ostrożności.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 
podatkowego. 
 

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH 
EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM 
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 
NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
 

• Wyniki Spółki w IV kwartale 2013 r.
 

Przychody netto Spółki za IV kwartał 2013 
okresie roku 2012 -  6 517 716,10 
omawianym okresie przychody z tytułu sprzedaży do zagranicznych klientów wyniosły 
580 960,77 zł, a w analogicznym kwartale 2012 roku 373 477,04 
 
Analizując wynik na sprzedaży, w samym IV kwartale 2013 roku wyniósł on 264 157,24 
natomiast w analogicznym kwartale 2012 roku 351 933,11 
IV kwartale spowodowane było wysokimi kosztami marketingowymi
ponieść wskazany koszt licząc na skuteczną promocję 
widoczne w przyszłości.  
 
Należy również wspomnieć
wielkopowierzchniowych wielu klientów Spółki dokonuje znacznych zamówień już w III kwartale 
by zabezpieczyć sprzedaż w końcówce roku. Tak duże zatowarowanie sieci nie pozostaje bez 
wpływu na poziom sprzedaży Spółki
 
Można zaobserwować również spadek zysku brutto w IV kwartale 2013 roku  
286 152,16 zł, gdy tymczasem zysk brutto za IV kwartał 2012 roku 
 

• Wyniki Spółki w całym 
 
Rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii sprzedaży jest znaczny wzrost przychodów w 
roku 2013 - do 24 712 615,33 
równą aż 48,3%. Przychody z tytułu sprzedaży do klientów zagranicznych w
2 076 133 zł natomiast dla porównania w roku 2012 
 
Zgodnie ze strategią dynamicznego rozwoju sieci sprzedaży oraz realizacj
planów sprzedażowych E
nowych klientów. W 2013 roku spółka wykorzystała wiele cennych kontaktów  handlowych 
zdobytych wcześniej dzięki uczestnictwu  w imprezach i targach branżowych
w Hanowerze oraz Balt Technika w Wil
zagraniczne rynki zbytu. Oprócz takich rynków jak Rosja i Łotwa, obsługiwanych w 2012
Spółka  prowadzi obecnie sprzedaż także w Estonii, na Białorusi, w Grecji, na Litwie oraz na 
Węgrzech. W kolejnym roku 
rynkach. Spółce udało się również  zdobyć nowych dostawców  oraz wynegocjować znacznie 
niższe ceny zakupu dystrybuowanych towarów.
 
Wynik na sprzedaży za cały rok 2013 wyniósł 1 342 903,07 
rok 2012 wyniósł 1 258 542,08
emitenta jest również wzrost zysku brutto 
analogicznym okresie roku 2012  wyniósł on 1 276
 

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysokości kwoty 
podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem 
dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w wysokości 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalone
uwzględnieniu zasady ostrożności. 
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ 
EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM 
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 
NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

półki w IV kwartale 2013 r. 

za IV kwartał 2013 r. wyniosły 7 752 139,61 zł, natomiast w analogicznym 
6 517 716,10 zł, co oznacza dynamikę w zakresie sprzedaży równą 18,9%.

przychody z tytułu sprzedaży do zagranicznych klientów wyniosły 
a w analogicznym kwartale 2012 roku 373 477,04 zł, co oznacza wzrost aż o 56 %. 

Analizując wynik na sprzedaży, w samym IV kwartale 2013 roku wyniósł on 264 157,24 
natomiast w analogicznym kwartale 2012 roku 351 933,11 zł. Obniżenie wyniku na sprzedaży w 
IV kwartale spowodowane było wysokimi kosztami marketingowymi. Spółka zdecydowała się 

licząc na skuteczną promocję towarów, której wymierne efekty będą 
 

Należy również wspomnieć, iż w związku ze specyfiką sprzedaży w sieciach 
wielkopowierzchniowych wielu klientów Spółki dokonuje znacznych zamówień już w III kwartale 
by zabezpieczyć sprzedaż w końcówce roku. Tak duże zatowarowanie sieci nie pozostaje bez 
wpływu na poziom sprzedaży Spółki w IV kwartale. 

Można zaobserwować również spadek zysku brutto w IV kwartale 2013 roku  
, gdy tymczasem zysk brutto za IV kwartał 2012 roku był równy 

całym 2013 r. 

Rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii sprzedaży jest znaczny wzrost przychodów w 
do 24 712 615,33 zł, z poziomu 16 666 366,38 zł w roku 2012, co oznacza dynamikę 

Przychody z tytułu sprzedaży do klientów zagranicznych w
natomiast dla porównania w roku 2012 – 1 685 939 zł, co stanowi wzrost o 23%.  

Zgodnie ze strategią dynamicznego rozwoju sieci sprzedaży oraz realizacją
Emitent znacznie rozszerzył asortyment nowych produktów oraz  zdobył 

nowych klientów. W 2013 roku spółka wykorzystała wiele cennych kontaktów  handlowych 
zdobytych wcześniej dzięki uczestnictwu  w imprezach i targach branżowych
w Hanowerze oraz Balt Technika w Wilnie.W roku 2013 spółce udało się zdobyć nowe, 
zagraniczne rynki zbytu. Oprócz takich rynków jak Rosja i Łotwa, obsługiwanych w 2012
półka  prowadzi obecnie sprzedaż także w Estonii, na Białorusi, w Grecji, na Litwie oraz na 

W kolejnym roku Spółka ma w planach umocnić swoją pozycję na nowo zdobytych 
Spółce udało się również  zdobyć nowych dostawców  oraz wynegocjować znacznie 

niższe ceny zakupu dystrybuowanych towarów. 

Wynik na sprzedaży za cały rok 2013 wyniósł 1 342 903,07 zł, podczas gdy wynik na sprzedaży za 
rok 2012 wyniósł 1 258 542,08 zł, można zatem mówić o wzroście równym 6,7%. S
emitenta jest również wzrost zysku brutto o 3,2%, tj. do poziomu 1317 381,86 
analogicznym okresie roku 2012  wyniósł on 1 276 838,00 zł.   
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Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysokości kwoty 
j w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem 

dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w wysokości kwoty 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 

DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ 
EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM 
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 
NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

natomiast w analogicznym 
, co oznacza dynamikę w zakresie sprzedaży równą 18,9%.W 

przychody z tytułu sprzedaży do zagranicznych klientów wyniosły 
, co oznacza wzrost aż o 56 %.  

Analizując wynik na sprzedaży, w samym IV kwartale 2013 roku wyniósł on 264 157,24 zł 
wyniku na sprzedaży w 

półka zdecydowała się 
wymierne efekty będą 

związku ze specyfiką sprzedaży w sieciach 
wielkopowierzchniowych wielu klientów Spółki dokonuje znacznych zamówień już w III kwartale 
by zabezpieczyć sprzedaż w końcówce roku. Tak duże zatowarowanie sieci nie pozostaje bez 

Można zaobserwować również spadek zysku brutto w IV kwartale 2013 roku  - wyniósł on 
był równy 392 027,93 zł.  

Rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii sprzedaży jest znaczny wzrost przychodów w 
, co oznacza dynamikę 

Przychody z tytułu sprzedaży do klientów zagranicznych w 2013 roku wyniosły 
, co stanowi wzrost o 23%.   

ą przyjętych wcześniej 
ł asortyment nowych produktów oraz  zdobył 

nowych klientów. W 2013 roku spółka wykorzystała wiele cennych kontaktów  handlowych 
zdobytych wcześniej dzięki uczestnictwu  w imprezach i targach branżowych, takich jak CeBIT 

nie.W roku 2013 spółce udało się zdobyć nowe, 
zagraniczne rynki zbytu. Oprócz takich rynków jak Rosja i Łotwa, obsługiwanych w 2012 r., 
półka  prowadzi obecnie sprzedaż także w Estonii, na Białorusi, w Grecji, na Litwie oraz na 

ółka ma w planach umocnić swoją pozycję na nowo zdobytych 
Spółce udało się również  zdobyć nowych dostawców  oraz wynegocjować znacznie 

wynik na sprzedaży za 
zł, można zatem mówić o wzroście równym 6,7%. Sukcesem 

do poziomu 1317 381,86 zł za rok 2013, w 



 

 

 

• Sprzedaż nowych produktów
 

Spółce w roku 2013 udało się wprowadzić na rynek 244 nowe produkty, co stanowi 17,49% 
wszystkich produktów znajdujących się w ofercie E
sprzedanych produktów 
sztuki, czyli 13,8% w całości 
produktami liczony w średnich cenach sprzedaży spółka zanotowała  w IV kwartale 
792,30 zł, co stanowi 10,4
 
Dla porównania w I kwartale 
stanowi 1,69 % całego obrotu rocznego. Wartościowo w I kwartale
średnich cenach netto wyniósł 1 106 649,85 
W II kwartale wartość obrotu w średnich cenach sprzedaży nowymi produktami wyniosła 1 621 
074,69 zł, co stanowi 6,1% całości obrotów roku 2013, natomiast w III kwartale 
co stanowi 6,4%  całości obrotów roku 2013.
 
Jeżeli chodzi o podsumowanie rocznej sprzedaży nowych produktów, nowości stanowią  
27,01% całego obrotu 2013 roku, obrót osiągnięty z ich sprzedaży wyniósł 7 184 505,23 
porównaniu do rocznego obrotu w średnich cenach sprzedaży 
 

• Poszerzenie oferty Spółki
 
Dużym sukcesem Spółki okazało się wprowadzenie na rynek w 2013 roku nowego modelu w 
grupie rejestratorów samochodowych. Produkty te już wcześniej 
wśród klientów, jednak w ostatnim kwartale 2013 nastąpiło znaczne ożywienie sprzedaży w tej 
grupie. 
 
W lipcu wprowadzono na rynek kamery sportowe, które z uwagi na atrakcyjność cen znalazły 
wielu entuzjastów wśród ludzi młod
zaobserwować rosnącą tendencję sprzedaży tego produktu.
 
W sierpniu w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku firma Vakomtek wprowadziła do sprzedaży 
jako dystrybutor instrumenty muzyczne, takie jak gitary ak
akcesoria muzyczne.  
 
Obrót na tej gamie produktów to 240 000 
tendencja sprzedaży tego produktu rośnie w IV kwartale 2013 r.
 
W listopadzie Spółka podjęła kolejne, b
wprowadzając do swojej oferty nową grupę produktów 
obejmuje żarówki o zróżnicowanej mocy i najbardziej popularnych gwintach E 14/E27 jak i GU10 
czy MR 16. Produkty te dostępne s
oraz w licznych hurtowniach.
zainteresowaniem klientów, w związku z czym spółka zdecydowała się cały czas rozszerzać 
gamę tych produktów. 
sztuk żarówek o wartości 223 026 
 
Wraz ze znaczącym wzrostem przychodów i rozwojem działalności spółka rozbudowała zespół 
współpracowników składający się z doświadczonych specjal
rozbudowany został dział handlowy, gdzie utworzono nowy dział e
internetowej oraz dział oświetlenia 
 

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW 
ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

 
Wypracowane w 2013 r. wyniki finansowe Spółki są zgodne z danymi szacunkowymi za ubiegły 
rok obrotowy zaprezentowanymi w 
poziom szacowanych przychodów
rezultat w postaci przychodów ze sprzedaży w wysokości 

 

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

Sprzedaż nowych produktów 

Spółce w roku 2013 udało się wprowadzić na rynek 244 nowe produkty, co stanowi 17,49% 
produktów znajdujących się w ofercie Emitenta. W całym 2013 roku 

sprzedanych produktów wyniosła 2 380 484 sztuki, z czego nowy asortyment 
% w całości sprzedaży produktów liczonej w sztukach. Największy obrót nowymi 

produktami liczony w średnich cenach sprzedaży spółka zanotowała  w IV kwartale 
4% całego obrotu w 2013 roku. 

Dla porównania w I kwartale liczba sprzedanych nowych produktów wyniosła 40 302 sztuk
stanowi 1,69 % całego obrotu rocznego. Wartościowo w I kwartale obrót nowych produktów w 
średnich cenach netto wyniósł 1 106 649,85 zł, tj. 4,16% wartości całego obrotu w 2013 roku.
W II kwartale wartość obrotu w średnich cenach sprzedaży nowymi produktami wyniosła 1 621 

, co stanowi 6,1% całości obrotów roku 2013, natomiast w III kwartale 
ości obrotów roku 2013. 

Jeżeli chodzi o podsumowanie rocznej sprzedaży nowych produktów, nowości stanowią  
27,01% całego obrotu 2013 roku, obrót osiągnięty z ich sprzedaży wyniósł 7 184 505,23 
porównaniu do rocznego obrotu w średnich cenach sprzedaży - 26 597 619,04 

Poszerzenie oferty Spółki 

Dużym sukcesem Spółki okazało się wprowadzenie na rynek w 2013 roku nowego modelu w 
grupie rejestratorów samochodowych. Produkty te już wcześniej cieszyły się dużą popularnością 

jednak w ostatnim kwartale 2013 nastąpiło znaczne ożywienie sprzedaży w tej 

W lipcu wprowadzono na rynek kamery sportowe, które z uwagi na atrakcyjność cen znalazły 
wielu entuzjastów wśród ludzi młodych, aktywnych sportowych. W IV kwartale 2013 można 
zaobserwować rosnącą tendencję sprzedaży tego produktu. 

W sierpniu w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku firma Vakomtek wprowadziła do sprzedaży 
jako dystrybutor instrumenty muzyczne, takie jak gitary akustyczne, gitary elektryczne oraz małe 

Obrót na tej gamie produktów to 240 000 zł rocznie i podobnie jak w poprzednich przypadkach 
tendencja sprzedaży tego produktu rośnie w IV kwartale 2013 r. 

W listopadzie Spółka podjęła kolejne, bardzo ważne działania w kierunku rozwoju sprzedaży 
wprowadzając do swojej oferty nową grupę produktów – żarówki LED. Gama żarówek 
obejmuje żarówki o zróżnicowanej mocy i najbardziej popularnych gwintach E 14/E27 jak i GU10 
czy MR 16. Produkty te dostępne są  wielu współpracujących ze Spółką sieciach handlowych 
oraz w licznych hurtowniach. Nowa grupa produktów spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem klientów, w związku z czym spółka zdecydowała się cały czas rozszerzać 

 W ciągu dwóch pierwszych miesięcy spółka sprzedała blisko 19 300 
sztuk żarówek o wartości 223 026 zł w średnich cenach sprzedaży. 

Wraz ze znaczącym wzrostem przychodów i rozwojem działalności spółka rozbudowała zespół 
współpracowników składający się z doświadczonych specjalistów, w szczególności 
rozbudowany został dział handlowy, gdzie utworzono nowy dział e-commerce
internetowej oraz dział oświetlenia – LED. Na dzień dzisiejszy zespół emitenta liczy 37 osób.

STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW 
ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM 

Wypracowane w 2013 r. wyniki finansowe Spółki są zgodne z danymi szacunkowymi za ubiegły 
rok obrotowy zaprezentowanymi w Dokumencie Informacyjnym. Spółce udało się 

przychodówo 1 587 615 zł (realizacja w 106,9%)
rezultat w postaci przychodów ze sprzedaży w wysokości 24 712 615 zł.  

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2013R. 

|S
tr

o
n

a
1

2
 

Spółce w roku 2013 udało się wprowadzić na rynek 244 nowe produkty, co stanowi 17,49% 
mitenta. W całym 2013 roku liczba 

y asortyment stanowił 327 987 
Największy obrót nowymi 

produktami liczony w średnich cenach sprzedaży spółka zanotowała  w IV kwartale -  2 755 

sprzedanych nowych produktów wyniosła 40 302 sztuki, co 
obrót nowych produktów w 

4,16% wartości całego obrotu w 2013 roku. 
W II kwartale wartość obrotu w średnich cenach sprzedaży nowymi produktami wyniosła 1 621 

, co stanowi 6,1% całości obrotów roku 2013, natomiast w III kwartale - 1 700 988, 39 zł 

Jeżeli chodzi o podsumowanie rocznej sprzedaży nowych produktów, nowości stanowią  
27,01% całego obrotu 2013 roku, obrót osiągnięty z ich sprzedaży wyniósł 7 184 505,23 zł w 

26 597 619,04 zł. 

Dużym sukcesem Spółki okazało się wprowadzenie na rynek w 2013 roku nowego modelu w 
cieszyły się dużą popularnością 

jednak w ostatnim kwartale 2013 nastąpiło znaczne ożywienie sprzedaży w tej 

W lipcu wprowadzono na rynek kamery sportowe, które z uwagi na atrakcyjność cen znalazły 
ych, aktywnych sportowych. W IV kwartale 2013 można 

W sierpniu w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku firma Vakomtek wprowadziła do sprzedaży 
ustyczne, gitary elektryczne oraz małe 

rocznie i podobnie jak w poprzednich przypadkach 

ardzo ważne działania w kierunku rozwoju sprzedaży 
żarówki LED. Gama żarówek 

obejmuje żarówki o zróżnicowanej mocy i najbardziej popularnych gwintach E 14/E27 jak i GU10 
ą  wielu współpracujących ze Spółką sieciach handlowych 
Nowa grupa produktów spotkała się z ogromnym 

zainteresowaniem klientów, w związku z czym spółka zdecydowała się cały czas rozszerzać 
szych miesięcy spółka sprzedała blisko 19 300 

Wraz ze znaczącym wzrostem przychodów i rozwojem działalności spółka rozbudowała zespół 
istów, w szczególności 

commerce, czyli sprzedaży 
LED. Na dzień dzisiejszy zespół emitenta liczy 37 osób. 

STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW 

Wypracowane w 2013 r. wyniki finansowe Spółki są zgodne z danymi szacunkowymi za ubiegły 
półce udało się przekroczyć  

(realizacja w 106,9%), co dało końcowy 



 

 

 

Również zysk na działalności operacyjnej został osiągnięty na 
Informacyjnym poziomie 
wartości szacunkowych o 6 381 
 
Jedynie w przypadku zysku brutto 
(realizacja w 89,0%), wyniósł 
 
Wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za rok 2013 przedstawia poniższa tabela:

 

Wybrane szacunkowe dane finansowe za rok 2013 [zł]

Przychody ze sprzedaży 

Zysk na działalności operacyjnej

Zysk brutto 

 
V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI
 

Nie dotyczy. 
 
VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 

ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 

Spółka ukierunkowała swoje działania w zakresie innowacji na rozszerzenie palety oferowanych 
towarów o urządzenia z branży małego AGD. W IV 
laboratoryjne i testy kilku produktów z tego sektora.

 
VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENT

JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 
 

Nie dotyczy. 
 
VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAW

FINANSOWYCH 
 

Nie dotyczy. 
 
IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
 
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu 
akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA:
 

Akcjonariat 
A

Hanya International 
Corp.* 

130 168

Chun-Fu Lin 119 832

Pozostali 

Razem 250 000

 
* Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Dyrektorem Zarządzającym spółki Hanya International Corp. jest Pani 
Mei-Yueh Lin. Pani Mei-Yueh Lin, pełniąca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest żoną Pana Chun
Fu Lin (Prezesa Zarządu Spółki). 

 

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

Również zysk na działalności operacyjnej został osiągnięty na wskazanym w Dokumencie 
poziomie (realizacja w 100,5%)i wyniósł 1 239 431 zł, co oznacza przekroczenie 

o 6 381 zł. 

zysku brutto wystąpiło negatywne odchylenie od wartości szacunkowych 
wyniósł on 1 317 382 zł, przy zakładanej wartości na poziomie

Wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za rok 2013 przedstawia poniższa tabela:

 
Wybrane szacunkowe dane finansowe za rok 2013 [zł] 

 
Wyniki finansowe za 2013

23 125 000  24 712 615

Zysk na działalności operacyjnej 1 233 050 1 239 431 

1 480 900 1 317 382

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Spółka ukierunkowała swoje działania w zakresie innowacji na rozszerzenie palety oferowanych 
towarów o urządzenia z branży małego AGD. W IV kwartale przeprowadzono badania 
laboratoryjne i testy kilku produktów z tego sektora. 

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAW

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO 
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z wyszczególnieniem 
akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA:

Seria akcji Razem 
akcji 

Udział w 
kapitaleA B C D 

130 168 - 4 349 440 - 4 479 608 

119 832 1 800 000 - 480 168 2 400 000 

- - - 1 120 392 1 120 392 

250 000 1 800 000 4 349 440 1 600 560 8 000 000 100,00%

* Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Dyrektorem Zarządzającym spółki Hanya International Corp. jest Pani 
Yueh Lin, pełniąca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest żoną Pana Chun

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2013R. 
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wskazanym w Dokumencie 
, co oznacza przekroczenie 

wystąpiło negatywne odchylenie od wartości szacunkowych 
wartości na poziomie 1 480 900 zł. 

Wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za rok 2013 przedstawia poniższa tabela: 

Wyniki finansowe za 2013 Realizacja [w %] 

712 615 106,9% 

431  100,5% 

382 89,0% 

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA 

Spółka ukierunkowała swoje działania w zakresie innowacji na rozszerzenie palety oferowanych 
kwartale przeprowadzono badania 

A, ZE WSKAZANIEM 

PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 
, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO 

Informacyjnego z wyszczególnieniem 
akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA: 

Udział w 
kapitale 

Liczba 
głosów 

Udział w 
głosach 

56,00% 4 479 608 45,71% 

30,00% 4 200 000 42,86% 

14,00% 1 120 392 11,43% 

100,00% 9 800 000 100,00% 

* Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Dyrektorem Zarządzającym spółki Hanya International Corp. jest Pani 
Yueh Lin, pełniąca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest żoną Pana Chun-



 

 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE L
PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
 
Forma oraz struktura zatrudnienia Emitenta przedstawiają się następująco:
 

 

 

 

 
D
Dane na koniec IV kwartału 2013r.

 
 
Poznań, 12.02.2014 r. 
 

Forma zatrudnienia 

Umowa o pracę 

Umowy cywilnoprawne 

SUMA 

 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA 

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W 
PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Forma oraz struktura zatrudnienia Emitenta przedstawiają się następująco: 

na koniec IV kwartału 2013r. 

Prezes Zarządu –

2011 2012 

0 15 

2 7 

2 22 

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2013R. 
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ZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W 

 

– Chun-Fu Lin 
  

2013 

26 

11 

37 


