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A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

(§ 89.1 pkt. 4 i 5 RMF inf. bieżące i okresowe)

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (t.j. Dz. U. z 2014 r.
r. poz. 133 z późniejszymi zmianami),
zmianami) Zarząd Spółki
oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone półroczne
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik
finansowy.
Zarząd Spółki oświadcza także, że półroczne sprawozdanie z działalności emitenta
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Niniejsze półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy
zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016
20
r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) oraz w
zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych (t.j.
(
Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami).
zmianami
Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.
Zarząd Spółki oświadcza, że podmiot dokonujący
dokonując przeglądu półrocznego skróconego
skróc
jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany
wybran zgodnie z przepisami prawa
oraz że firma ta i biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do
wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i standardami zawodowymi.
zawodowymi
Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Spółki zasadami ładu korporacyjnego, podmiot
uprawniony został wybrany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3/2017 z dnia 27 marca
2017 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza dokonała powyższego
wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu
samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta i firmę audytorską.
audytorską

Wojciech Narczyński
Prezes Zarządu

Marta Przewłocka
Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kozłowska
Wiceprezes Zarządu

Wrocław, 05.09.2017
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B. WYBRANE DANE FINANSOWE

(§ 89.1 RMF inf. bieżące i okresowe)

w tys. zł
Wybrane dane
finansowe

I Półrocze 2017

w tys. EUR

I Półrocze 2016

I Półrocze 2017

I Półrocze 2016

I. Przychody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

7 216

5 991

1 699

1 368

II. Zysk(strata) z działalności
operacyjnej

1 163

742

274

169

III. Zysk(strata) brutto

1 185

794

279

181

953

628

224

143

1 255

757

295

173

79

-1 187

16

-271

- 512

-183

-121

-42

821

-613

193

-140

IX. Aktywa, razem (na koniec
półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec
poprzedniego roku
obrotowego)

9 288

8 635

2 198

1 952

X. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania (na koniec
półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec
poprzedniego roku
obrotowego)

2 226

2 014

527

455

0

0

0

0

1 579

1 434

374

324

IV. Zysk(strata) netto

V. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne
netto, razem

XI. Zobowiązania
długoterminowe (na koniec
półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec
poprzedniego roku
obrotowego)
XII. Zobowiązania
krótkoterminowe (na koniec
półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec
poprzedniego roku
obrotowego)
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XIII. Kapitał własny (na
koniec półrocza bieżącego
roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku
obrotowego)

7 062

6 621

1 671

1 497

XIV. Kapitał zakładowy (na
koniec półrocza bieżącego
roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku
obrotowego)

640

640

151

145

XV. Liczba akcji (w szt) (na
koniec półrocza bieżącego
roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku
obrotowego)

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

XVI. Zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,31

0,15

0,07

0,03

XVII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)

0,31

0,15

0,07

0,03

XVIII. Wartość księgowa na
jedną akcję (w zł/EUR) (na
koniec półrocza bieżącego
roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku
obrotowego)

1,10

1,03

0,26

0,23

XIX. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR) (na koniec półrocza
bieżącego roku obrotowego i
na koniec poprzedniego roku
obrotowego)

1,10

1,03

0,26

0,23

XX. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł/ EUR) (na
koniec półrocza bieżącego
roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku
obrotowego)

0,08

0,08

0,02

0,02

średnio w okresie

4,2474

4,3805

z ostatniego dnia okresu

4,2265

4,4255

Kursy EUR

Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu.

5

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01.2017–30.06.2017
01.01
Data publikacji: 8 września 2017 roku

C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

Informacje o Spółce
Nazwa
Forma prawna
Siedziba
Adres
REGON
PKD
NIP
KRS

IFIRMA (dawniej Power Media)
Spółka Akcyjna
Wrocław
ul. Grabiszyńska 241 B, 53
53-234 Wrocław
931082394
6201Z
898-16--47-572
0000281947

1 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w oparciu o uchwałę nr 22 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2017 zarejestrował zmianę firmy z Power
Media na IFIRMA.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Power Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Poprzednik prawny Spółki został
utworzony 16 września 1997 roku jako Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„POWER MEDIA” Sp. z o.o.
o.o. Uchwała w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną podjęta została w dniu 27 kwietnia 2007 roku
(Akt notarialny Rep. A nr 2421/2007).
Przekształcenie Spółki na spółkę akcyjną zostało zarejestrowane na mocy
Postanowienia
anowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 czerwca 2007 roku.
Podstawowy przedmiot działalności Spółki to działalność w zakresie oprogramowania
6201Z. W dniu 20 marca 2008 roku Power Media S.A. zadebiutowała na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie została zaklasyfikowana do sektora
„Informatyka”.

2.

Czas trwania Spółki
Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

3.

Okres objęty sprawozdaniem
Półroczne
ółroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres 1.01.2017
.01.2017-30.06.2017, a
prezentowane dane porównywalne są za okres: 1.01.2016--31.12.2016 oraz
1.01.2016-30.06.2016.

4.

Organy zarządzające i nadzorujące Spółki
4.1. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza działając na podstawie §19 ust 4 Statutu Spółki oraz §2 ust. 6
Regulaminu Rady Nadzorczej w dniu 2 stycznia 2017 roku dokonała uzupełnienia
swojego składu i powołała Piotra Rybickiego na członka Rady Nadzorczej.
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Natomiast Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami nr 14, 15, 16, 17 i 18 powołało
w dniu 24 kwietnia 2017 roku na kolejną kadencję Radę Nadzorczą w składzie:
1) Michał Masłowski
2) Piotr Rybicki
3) Monika Wysocka
4) Tomasz Stanko
5) Łukasz Kocur
Emitent informował o tym w raportach bieżących nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017
roku oraz 16/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.
4.2. Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu
posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 roku uchwałą nr
6/2017 wybrała na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję 2017-2021
2017 2021 Zarząd Spółki
w składzie:
1) Wojciech Narczyński – Prezes Zarządu
2) Marta Przewłocka - Wiceprezes Zarządu
3) Agnieszka Kozłowska – Wiceprezes Zarządu.
Emitent informował o tym w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 27 marca 2017
roku.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie zmienił się.
5.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe
zawierają dane łączne
Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie
zawierają danych łącznych. Spółka nie posiada jednostek sporządzających
samodzielnie półroczne skrócone sprawozdania finansowe.

6.

Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki
współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza sprawozdania
skonsolidowane
Spółka nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej ani
znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów i nie sporządza półrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w okresie
obejmującym połączenie spółek i wskazanie zastosowanej metody
rozliczenia połączenia
Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
finansowe i dane porównywalne nie zawierają
skutków rozliczenia połączenia spółek.

8.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie
istnieją okoliczności wskazujące
wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania
Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że
Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się
s
przewidzieć
przyszłości oraz że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności
działal
lub istotnie
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zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
9.

Wskazanie, czy sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu
zapewnienia porównywalności danych,
danych, a zestawienie i objaśnienie różnic,
będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad rachunkowości lub korekt
podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości.
Zasady
sady te były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu półrocznego skróconego
sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami), zwaną
dalej ustawą.

10. Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub
porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z
zastrzeżeń
w
opiniach
podmiotów
uprawnionych
do
badania
o
sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub
porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie.
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych
finansowych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotu
p
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
11. Opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów oraz kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych.
porównywalnych
W I półroczu
ółroczu 2017 roku nie nastąpiły zmiany w polityce i zasadach
z
rachunkowości.
Zasady ewidencji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych
Za środki trwałe uznaje się:

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów),

budynki,

obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

maszyny, urządzenia,

środki transportu,

inne przedmioty
kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym
okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania
w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym
charakterze.
W przypadku spełnienia przez jednostkę warunków określonych w art. 64 ust. 1
ustawy
wy o rachunkowości, na podstawie przepisów art. 3 ust. 6 ustawy o
rachunkowości jednostka
tka stosuje kwalifikację umów, na podstawie których przyjęła
obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub
pobierania pożytków na czas oznaczony według zasad określonych w przepisach
podatkowych.
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Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o
wartości początkowej niższej niż 1500,00 zł zalicza się do kosztów materiałów pod
warunkiem, że nie są to komputery. Komputery o wartości poniżej 1000,00 zł zalicza
się do kosztów materiałów, a powyżej do środków trwałych.
Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych
(KŚT).
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do
gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

prawa majątkowe, autorskie
autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do:
projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub
użytkowych,

koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,

wartość firmy,

know-how
o przewidywanym okresie użytkowania
użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na
potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania
na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1000,00 zł odpisuje się
jednorazowo w koszty w momencie zakupu a powyżej amortyzuje zgodnie z
przyjętym okresem ekonomicznej użyteczności.
Wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej to:

w przypadku nabycia w drodze kupna – kwota
ota należna sprzedającemu,
powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania
środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (w tym
koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu,
opłaty notarialne,
rialne, skarbowe, odsetki, prowizje, różnice kursowe, cło, akcyzę
itp.), pomniejszona o podatek od towarów i usług podlegający zwrotowi na
podstawie odrębnych przepisów;

w przypadku wytworzenia we własnym zakresie jest to koszt wytworzenia, za
który uważa się wartość zużytych składników rzeczowych i usług obcych,
kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami i inne koszty dające się zaliczyć
do wartości wytworzonych środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych. Do kosztu
tu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu,
kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych oraz
kosztów nadmiernych braków, nadmiernego zużycia robocizny i innych zasobów
w trakcie budowy, montażu lub ulepszenia środków trwałych i dostosowania do
używania;
W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość
początkową ustala biegły rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia
przekazania składnika do użytkowania.
Umorzenie
Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w polityce
rachunkowości spółki podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca
mie
następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w
którym
rym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich
ic
wartością
początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich
niedobór.
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych
dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu
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wprowadzenia
dzenia ich do ewidencji.
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych
i wartości
tości niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany
na pierwszy dzień każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty
kwo
rocznych
odpisów poszczególnych
gólnych środków trwałych.
Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:





metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego
środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego
użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach,
metodą degresywną w przypadku środków trwałych poddanych intensywnej
eksploatacji,
z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji w odniesieniu do środków
trwałych używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewiewi
dencji.

Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest
przez jednostkę okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki
amortyzacyjne stosuje się
ię w następnym roku obrotowym.
W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania
lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka
trwałego dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
operacyjnych, odpowiednich
nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.
Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny)
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Środki trwałe
wałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami
określonymi w punkcie poprzedzającym.
Wycena pozostałych aktywów i pasywów
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz
odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z
tytułu trwałej utraty jego wartości
wartośc oraz dodatnie różnice kursowe.
Umowy długoterminowe
Przychody z tytułu wykonania niezakończonej usługi objętej umową o okresie
realizacji dłuższym niż 6 miesięcy lub krótszym o istotnym znaczeniu dla wyniku
okresu, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się proporcjonalnie
do udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego w
całkowitych planowanych kosztach wykonania usługi.
Kosztami osiągnięcia tych przychodów są dotychczas poniesione koszty wykonania
umowy
y powiększone o ewentualną rezerwę na stratę.
Różnicę pomiędzy przychodami szacowanymi a zafakturowanymi spółka zalicza do
należności niezafakturowanych lub rozliczeń międzyokresowych przychodów
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów wycenia
się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży
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netto na dzień bilansowy.
Produkty w toku produkcji wycenia się w wysokości bezpośrednich kosztów
wytworzenia jeśli mogą mieć istotny wpływ na stan aktywów i wynik finansowy
Jednostki.
Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty
działalności.
W odniesieniu do zapasów towarów jednostka:

prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową,
ilościowo

przyjmuje towary do magazynu według rzeczywistych cen
cen nabycia,

wydaje towary z magazynu według zasady „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Salda kont
należności kontrahentów, z którymi Spółka nie współpracuje do wysokości 10,00 zł
mogą być spisane na dzień bilansowy do pozostałych kosztów operacyjnych.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej
zobowiązań dolicza się odsetki wynikające
wynikające z otrzymanych od kontrahentów not
odsetkowych. Salda kont zobowiązań kontrahentów, z którymi Spółka nie
współpracuje do wysokości 10,00 zł mogą być spisane na dzień bilansowy do
pozostałych przychodów operacyjnych.
operacyjnych
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej. Rozchód środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
wycenia się metodą FIFOFIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.
uzasadnio
wiarygodnie
Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej,
oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:

pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa – przyszłe straty lub
zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w
szczególności na stratę z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji
kredytowych lub skutków toczącego
toczącego się postępowania sądowego;

przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub
zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w
sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów
finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których
który
rezerwa wynika.
Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona,
zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na
które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów
przycho
operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.
Udziały (akcje) własne wycenia się według cen ich nabycia.
Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według ich wartości
nominalnej.
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Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach
walutach obcych
Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w
jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) oraz pasywa
wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej
waluty przez
z Narodowy Bank Polski.
Do wyceny w ciągu roku obrotowego stosuje się w przypadku:
Należności
Powstania należności z tytułu sprzedaży towarów i usług – kurs średni ogłoszony

dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż,

Wpływ należności z tytułu sprzedaży na rachunek walutowy kurs średni
ogłoszony dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień wpływu należności na rachunek

Spisanie należności przedawnionej
p
- kurs historyczny, tj. kurs waluty
obowiązujący w dniu powstania należności
Zobowiązania
Powstanie zobowiązania z tytułu zakupu towarów lub usług - kurs średni

ogłoszony dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień
zień wystawienia faktury dokumentującej zakup,

Zapłata zobowiązania z tytułu zakupu towarów lub usług z rachunku walutowego
(rozchód waluty): kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z ostatniego
dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty z rachunku
rachunku walutowego

Spisanie przedawnionego zobowiązania - kurs historyczny, tj. kurs waluty
obowiązujący w dniu powstania zobowiązania
Kompensaty

Kompensata należności i zobowiązania wyrażonych w walucie obcej kurs
historyczny, tj. niższy kurs waluty, według
według jakiego daną należność lub
zobowiązanie wyceniono w momencie ich powstania (jako kurs faktycznie
zastosowany)

Korekty przychodów i kosztów

Korekta przychodu ze sprzedaży (i jednocześnie należności) - kurs historyczny,
tj. kurs, po jakim wyceniono pierwotną
pierwotną fakturę sprzedaży (jako sprostowanie
operacji już wcześniej przeprowadzonej)

Korekta kosztu z tytułu zakupu towarów i usług (i jednocześnie zobowiązania) kurs historyczny, tj. kurs, po jakim wyceniono pierwotną fakturę zakupu (jako
sprostowanie operacji
acji już wcześniej przeprowadzonej).
Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego
Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego
wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic
przejściowych. Przejściowe różnice dodatnie powodują zwiększenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania
obowiązku
wiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych.
Przy ustaleniu rezerwy należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy ujemnej (o ile
wystąpiła) zaksięgowanej na koncie „Aktywa z tytułu podatku odroczonego” według
stanu na ostatni dzień poprzedniego
poprz
roku obrotowego.
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się 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 uwzględnieniu zasad ostrożności.
Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego
obowiązującego w roku powstania
obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych.
Przy ustalaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy
uwzględnić stan rozliczeń różnicy dodatniej (o ile wystąpiła) zaksięgowanej na koncie
„Rezerwa na podatek dochodowy” według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku
obrotowego.
Rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego w bilansie wykazywane są oddzielnie. Rezerwę i aktywa można
kompensować, jeżeli wystąpi
ystąpi tytuł uprawniający do jednoczesnego uwzględnienia
przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na
na dzień bilansowy wartości
nominalnej przychodów (długo(długo i krótkoterminowych), których realizacja następuje w
okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między
innymi:
ujemną wartość firmy,


w przypadku wniesienia przez jednostkę aportu: różnicę pomiędzy wartością
tego aportu (wynikającą z umowy Spółki) a jego wartością netto,

pobrane wpłaty lub zarachowane należności od kontrahentów za świadczenia,
które zostaną wykonane w następnym roku obrotowym, jeśli kwota dla jednego
jedneg
kontrahenta przekracza 1000zł,

przewidziane do umorzenia zobowiązania do czasu uznania przez banki lub
wierzycieli ugody (układu) o spłacie zobowiązań za zrealizowaną.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe
W ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są
między innymi:
koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry,


koszty energii opłaconej z góry,

koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

podatek od nieruchomości,

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

naliczone z góry odsetki od kredytów i pożyczek,

naliczone z góry inne koszty finansowe,

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych przy istotnych
wartościach.
Koszty podlegające aktywowaniu
ktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są
proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.
Z tym, że jeżeli kwota w przeliczeniu na miesiąc nie przekracza 100 zł, wówczas
koszt dotyczący danego roku obrotowego
obrotowego księgujemy bezpośrednio w koszty w
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miesiącu poniesienia.
Bierne rozliczenia międzyokresowe
Jeśli suma rozliczeń przewyższa 10.000 zł bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
szcze
1. z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można
wiarygodnie oszacować,
2. z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej
działalności, których kwotę można oszacować, mimo że data ich powstania nie
jest jeszcze znana i do których można zaliczyć m.in.:

koszty wynagrodzeń i narzutów związanych z wynikami okresu, a wypłacanych
w następnych okresach sprawozdawczych,

koszty badania sprawozdania finansowego i inne koszty dotyczące okresu
sprawozdawczego,
pozostałe uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi.

Wybór systemu rachunku zysków i strat
Sporządza
porządza się rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Jeśli zachodzi
potrzeba, w szczególności gdy tego wymagają inne przepisy np. sprawozdawczość
giełdowa, Spółka może dodatkowo sporządzać rachunek w wersji kalkulacyjnej.
Wynik finansowy netto składa się z:

wyniku ze sprzedaży,

wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,

wyniku z operacji finansowych,
finans

wyniku z operacji nadzwyczajnych,

obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego
od osób prawnych.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta
„490 – Rozliczenie kosztów” oraz w układzie funkcjonalnym
funkcjonalnym z wykorzystaniem kont z
zespołu 5.
Metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią zgodnie z art.
48b ustawy o rachunkowości.

Zestawienie zmian w kapitale własnym
Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym zgodnie z art.48a ustawy
o rachunkowości.
Szczegółowość sprawozdania finansowego
W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 50 ust. 2 ustawy o
rachunkowości jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej i
wykazuje informacje w zakresie ustalonym w Załączniku nr 1 do ustawy o
rachunkowości literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową jednostka
sporządza w odpowiednio uproszczonej formie.
Zasada istotności
Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się te
kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w
przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku
finansowego brutto w przypadku wielkości wynikowych.
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Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy w
porozumieniu z kierownikiem jednostki.
Metody przeliczania wybranych pozycji rachunku wyników i bilansu
Wybrane dane finansowe są przeliczane zgodnie z par. 85 ust. 2 RMF w sprawie
informacji bieżących i okresowych tj. według następujących zasad:

poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego
kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski;

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną
ą średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające
przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni
dzień okresu go poprzedzającego.

12. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych
sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz okresie porównywalnym
notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez
Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:







kurs średni
kurs średni
kurs średni
średni kurs
średni kurs
średni kurs

NBP na 30.06.2017
30.
NBP na 30.06.2016
3
NBP na 31.12.2016
w okresie 01.01.2017-30.06.2017
01.01.201
w okresie 01.01.2016-30.06.2016
01.01.201
w okresie 01.01.2016-31.12.2016
01.01.2016

-

4,2265
4,4255
4,4240
4,2474
4,3805
4,3757

Średni kurs w okresie jest liczony jako średnia kursów na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie.
13. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i
porównywalnych danych finansowych
finansowych przeliczonych na EURO, ze
wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia
Dane prezentowane w sekcji B. raportu półrocznego Wybrane dane finansowe.
14. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz
istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości –
zgodnie z par. 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w
prospekcie
Zarząd spółki dokonał identyfikacji różnic pomiędzy polskimi a międzynarodowymi
standardami rachunkowości w zakresie kształtowania kapitału
kapitału własnego (aktywów
netto) oraz wyniku finansowego, wykorzystując w tym celu dostępne przepisy,
opracowania oraz interpretacje. Ustalono następujące obszary różnic, które mogły
wystąpić w przypadku zmiany zasad rachunkowości z polskich na międzynarodowe
standardy
andardy rachunkowości:

Przeszacowanie środków trwałych:
Wartość pozycji środki trwałe prezentowana w jednostkowym sprawozdaniu
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finansowym oraz danych porównywalnych zawiera środki trwałe wyceniane
zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
W przypadku przejścia na zasady rachunkowości zgodne z MSR/MSSF wartość
środków trwałych byłaby wykazana w wartości godziwej lub wartości
przeszacowanej na dzień przejścia na MSR. Wartości prezentowane w
sprawozdaniu mogą więc różnić się od wartości godziwej środków trwałych.
t
Wartość majątku brutto na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wynosi
2 256 tys. zł natomiast umorzenie 1 826 tys. zł.
Zastosowanie retrospektywne MSR 16 i ponowne przeliczenie posiadanych
środków trwałych według nowych, wydłużonych stawek amortyzacyjnych,
wpłynęłoby na zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz
zwiększenie kapitałów własnych.
Podatek odroczony
Podatek odroczony uwzględniony w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSR
uwzględniałby również różnice pomiędzy sprawozdaniem
sprawozdaniem sporządzonym zgodnie
z PSR a MSR.
Wynik finansowy okresu
Wydłużenie okresów użytkowania wpłynęłoby na zmniejszenie kosztu
amortyzacji w roku obrotowym, co mogłoby wpłynąć na poprawę wyniku
finansowego okresu.

Z uwagi na fakt, że Spółka stosuje i w następnym roku obrotowym również będzie
stosowała zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości, nie dokonano przekształcenia sprawozdania finansowego na
MSSF.
rządu analiza obszarów różnic oraz szacowanie ich wartości bez
Zdaniem Zarządu
sporządzenia kompletnego sprawozdania finansowego wg MSSF, potwierdzonego
przez niezależnego biegłego rewidenta, jest obarczone ryzykiem niepewności i może
wpływać na rzetelność prezentowanych informacji finansowych.
W związku z powyższym, mimo dołożenia należytej staranności Spółka nie może
wskazać w sposób wiarygodny różnic w wartościach ujawnionych danych dla wyniku
netto oraz kapitału własnego (aktywów netto) pomiędzy sprawozdaniem finansowym
a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania sporządzonego zgodnie z MSSF.

Wojciech Narczyński
Prezes Zarządu

Marta Przewłocka
Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kozłowska
Wiceprezes Zarządu

Joanna Permus
Główna Ksiegowa
Wrocław, 05.09.2017
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PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
AKTYWA

30.06.2017

I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

31.12.2016

30.06.2016

1 003

1 139

1 071

397

472

441

430

501

539

25

25

25

25

25

25

8

23

8

23

8

23

143

119

66

135

112

63

- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
3.1.
.1. Od jednostek powiązanych
3.2.

Od pozostałych
ch jednostek, w których
emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.3. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym
b) w pozostałych jednostkach,
w których
emitent posiada zaangażowanie w kapitale,
w tym
c) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1.

Aktywa z tytułu
dochodowego

odroczonego

podatku

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe

8
8 286

8
7 496

3
6 197

1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe

888

1 176

1 332

1 176

1 332

888

6 763

6 063

5 149

6 763

6 063

5 149

b) w pozostałych jednostkach

2 242

2 338

4 285

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

4 521

3 725

864

347

100

161

9 289

8 635

7 269

2.1. Od jednostek powiązanych
2.2.

Od pozostałych jednostek, w których
emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.3. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
IV. Akcje (udziały) własne
Aktywa

razem
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BILANS
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Kapitał zapasowy

30.06.2017

31.12.2016
2016

30.06.2016

7 062

6 621

5 603

640

640

640

4 582

4 025

4 025

887

311

311

953

1 645

628

2 227

2 014

1 666

304

195

194

30

26

26

274

169

168

274

169

168

1 579

1 434

1 400

1 563

1 428

1 385

3. Kapitał z aktualizacji wyceny
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
6. Zysk (strata) netto
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1.

Rezerwa z
dochodowego

tytułu

odroczonego

podatku

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2.

Wobec pozostałych jednostek, w których
emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.3. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2.

Wobec pozostałych jednostek, w których
emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.3. Wobec pozostałych jednostek
3.4. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe

16

7

15

344

385

71

344

385

71

4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa

razem

Wartość księgowa (w tys. zł)
Liczba akcji (w tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

344

385

71

9 289

8 635

7 269

7 062

6 621

5 603

6 400 000

6 400 000

6 400 000

1,10

1,03

0,88

6 400 000

6 400 000

6 400 000

1,10

1,03

0,88

POZYCJE POZABILANSOWE
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
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1.2. Od pozostałych jednostek, w których
kt
emitent
posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych ( z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek ( z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe razem

Wojciech Narczyński
Prezes Zarządu

Marta Przewłocka
Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kozłowska
Wiceprezes Zarządu

Joanna Permus
Główna Ksiegowa
Wrocław, 05.09.2017
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I.

Przychody netto ze sprzedaży
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych

produktów,

towarów

i

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

01.01.2017
2017
–
30.06.2017
2017
7 216

01.01.2016
–
30.06.2016
5 991

7 216

5 991

4 551

3 879

4 551

3 879

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
(I

2 665

2 113

IV. Koszty sprzedaży

608

555

V. Koszty ogólnego zarządu

930

844

1 126

713

53

33

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
(III
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

1

2. Dotacje

2

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

11

4. Inne przychody operacyjne

42

30

16

3

VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
(VI+VII
X. Przychody finansowe

1
16

3

1 163

742

46

54

46

39

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
b) od pozostałych jednostek, w tym:
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
5. Inne
XI. Koszty finansowe

15
24

2

24

2

1 185

794

232

166

a) część bieżąca

252

169

b) część odroczona

-19

-3

1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
4. Inne
XII. Zysk (strata) brutto (IX+X--XI)
XIII. Podatek dochodowy

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
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XV. Zysk (strata) netto (XII+/-XIII)
XIII)

953

628

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

1971

930

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

6 400 000

6 400 000

Zysk (starta) na jedna akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł)

Wojciech Narczyński
Prezes Zarządu

Marta Przewłocka
Wiceprezes Zarządu

0,31

0,15

6 400 000

6 400 000

0,31

0,15

Agnieszka Kozłowska
Wiceprezes Zarządu

Joanna Permus
Główna Ksiegowa
Wrocław, 05.09.2017
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

30.06.2017

31.12.2016
2016

30.06.2016

6 621

5 682

5 682

6 621

5 682

5 682

640

640

640

640

640

640

4 025

3 915

3 915

557

110

110

557

110

110

557

110

110

4 582

4 025

4 025

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
II. Kapitał własny
sny na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek
okresu
zmiany
przyjętych
zasad
(polityki)
rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek
okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
- zasilenie kapitału dywidendowego

311

825

825

576

-515

-515

515

515

515

515

887

311

311

1 645

302

302

1 645

302

302

1 645

302

302

576
576

b) zmniejszenia (z tytułu)
- wartość sprzedamych akcji
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
okresu
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a)
zmiany
przyjętych
zasad
(polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
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b) zmniejszenia (z tytułu)

1 645

302

302

- zasilenie kapitału zapasowego

557

110

110

- zasilenie kapitału dywidendowego

576

- wypłata dywidendy

512

192

192

953

1 645

628

953

1 645

628

7 062

6 621

5 603

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a)
zmiany
rachunkowości

przyjętych

zasad

(polityki)

b) korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
ok
po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
IV.

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

Wojciech Narczyński
Prezes Zarządu

Marta Przewłocka
Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kozłowska
Wiceprezes Zarządu

Joanna Permus
Główna Ksiegowa
Wrocław, 05.09.2017
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA
01.01.2017
2017
–
30.06.2017
2017

01.01.2016
–
30.06.2016

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto

953

628

II. Korekty razem

302

130

199

258

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

25

-18

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-21

-38

0

-1

109

2

157

-257

145

182

-312
312

1

1 255

757

2 332

3 289

1. Amortyzacja

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
pożyczek i kredytów

z wyjątkiem

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
+/- II)

(I

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:

1

32

34

a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach

32

34

- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

15

- odsetki

17

34

- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne

2 300

3 255

- lokaty powyżej 3 m-cy

2 300

3 255

2 254

4 476

54

202

II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
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4. Inne wydatki inwestycyjne
- lokaty poniżej 3 m-cy
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I
- II)

2 200

4 274

2 200

4 274

79

- 1 187

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy

9

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

9

2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki

512

192

512

192

-512
512

-183

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

821

-613

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

796

-595

1. Nabycie akcji (udziałów) 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
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II)

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

-25

18

F. Środki pieniężne na początek okresu

3 703

1 455

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/(F+/ D), w tym:

4 524

842

11

18

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Wojciech Narczyński
Prezes Zarządu

Marta Przewłocka
Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kozłowska
Wiceprezes Zarządu

Joanna Permus
Główna Ksiegowa
Wrocław, 05.09.2017
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INFORMACJA
NFORMACJA DODATKOWA DO PÓŁROCZNEGO
SKRÓCONEGO
KRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
( § 87.1 i 4 RMF RMF inf. bieżące i okresowe)

1.

ISTOTNE ZMIANY WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH ZA I PÓŁROCZE
2017 R.
A. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH REZERW NA ŚWIADCZENIA
EMERYTALNE I PODOBNE
Nie wystąpiły istotne zmiany.
B. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH POZOSTAŁYCH REZERW
Nie wystąpiły istotne zmiany.
C. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH REZERWY I AKTYWA Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
01.01.2017
30.06.2017

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
okresu, w tym:

112

a) odniesionych na wynik finansowy

112

- zobowiązania krótkoterminowe - wynagrodzenia

3

- zobowiązania krótkoterminowe - ZUS
- rezerwa na niewykrzystane urlopy
- przychody przyszych okresów

32
27
49

b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia

135

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
- zobowiązania krótkoterminowe - wynagrodzenia

135
7

- zobowiązania krótkoterminowe - ZUS

41

- rezerwa na niewykrzystane urlopy

44

- przychody przyszych okresów

43

- środki pieniężne – wycena bilansowa

1

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
tytułu)

(z

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesionych na wynik finansowy
- zobowiązania krótkoterminowe - wynagrodzenia

112
112
3

- zobowiązania krótkoterminowe - ZUS

32

- rezerwa na niewykrzystane urlopy

27

- przychody przyszych okresów

49

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
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tytułu)
e) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
f) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem,
w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy

135
135

- zobowiązania krótkoterminowe - wynagrodzenia

7

- zobowiązania krótkoterminowe - ZUS

41

- rezerwa na niewykrzystane urlopy

44

- przychody przyszych okresów

43

- środki pieniężne – wycena bilansowa

1

b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE (podstawa)

Data
wygaśnięcia

I AKTYWA
1. Środki pieniężne – wycena bilansowa

30.06.2017
4

2017

II PASYWA

4
707

1. Zobowiązania krótkoterminowe - wynagrodzenia

2017

36

2. Zobowiązania krótkoterminowe - ZUS

2017

213

3. Zobowiązania krótkoterminowe - urlopy

2017

230

4. Przychody przyszłych okresów

2017

227

2017

711

Suma

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w
tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
- amortyzacja różna podatkowo
- koszt wytwirzenia witryny

01.01 .2017
30.06.2017
26
26
3
16

- środki pieniężne – naliczenie odsetek od lokat

3

- środki pieniężne – wycena bilansowa

4

b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z
tytułu)
- amortyzacja różna podatkowo
- koszt wytwirzenia witryny

30
30
6
13

- środki pieniężne – naliczenie odsetek od lokat

3

- należności krótkoterminowe – naliczona kara umowna

8

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
c) odniesione
dniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
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3. Zmniejszenia

26

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
- amortyzacja różna podatkowo

26
3

- koszt wytwirzenia witryny

16

- środki pieniężne – naliczenie odsetek od lokat

3

- środki pieniężne – wycena bilansowa

4

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

30

a) odniesionej
dniesionej na wynik finansowy

30

- amortyzacja różna podatkowo

6

- koszt wytwirzenia witryny

13
3
8

- środki pieniężne – naliczenie odsetek od lokat
- należności krótkoterminowe – naliczona kara umowna
- zobowiązania zagraniczne – wycena bilansowa
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej
dniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Data
wygaśnięcia

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE - podstawa
I AKTYWA
1. Amortyzacja różna podatkowo
2.

Koszt wytworzenia
rzenia witryny

30.06.2017

2017

156

2017

30

2017

70

3.

Środki pieniężne – naliczenie odsetek od lokat

2017

16

4.

Należności
ależności krótkoterminowe – naliczona kara umowna

2017

40

II PASYWA

D. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW

ZMIANA

STANU

WARTOŚC
WARTOŚCI

NIEMATERIALNE

I

PRAWNE

ORAZ

ODPISÓW

AKTUALIZUJĄCYCH Z NIMI ZWIĄZANYCH
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

30.06.2017

31.12.2016
2016

30.06.2016

51

61

71

347

411

370

397

472

441

a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości,
w tym:
- oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem
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ZMIANY WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH
I PRAWNYCH
(WG GRUP
RODZAJOWYCH)

30.06.2017

a) wartość brutto
wartości
niematerialnych i prawnych
na
początek
okresu
- zwiększenia
tytułu)

koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

wartość
firmy

nabyte koncesje,
patenty, licencje i
podobne wartości,
w tym:
oprogramowanie
komputerowe

inne
wartości
niematerialne i
prawne

zaliczki
na
wartości
niematerialne
i prawne

Wartości
niematerialne i
prawne,
razem

101

1 157

1 259

101

1 157

1 259

41

746

787

10

64

74

10

64

74

51

810

861

51

347

397

(z

- zmniejszenia
b) wartość brutto
wartości
niematerialnych i prawnych
na
koniec
okresu
c) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na
początek
okresu
d) amortyzacja
za okres (z
tytułu)
- zakup
e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na
koniec
okresu
f) odpisy z tytułu
trwałej utraty
wartości
na
początek
okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
g) odpisy z tytułu
trwałej utraty
wartości
na
koniec okresu
h) wartość netto
wartości
niematerialnych i prawnych
na
koniec
okresu
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ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ODPISÓW
W AKTUALIZUJĄCYCH Z NIMI
ZWIĄZANYCH
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

30.06.2017

31.12.2016
2016

30.06.2016

430

501

539

a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1

1

1

284

331

362

- środki transportu

66

89

112

- inne środki trwałe

80

80

65

430

501

539

- urządzenia techniczne i maszyny

b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem

ZMIANY
ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
(WG GRUP
RODZAJOWYCH)
30.06.2017
a) wartość
brutto
środków
trwałych
początek
okresu

na

grunty (w tym
prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu)

budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

2

urządzenia
techniczne i
maszyny

1 733

środki
transportu

335

inne
środki
trwałe

Środki
trwałe,
razem

158

2 228

b) zwiększenia
(z tytułu)

47

7

54

- zakup

43

7

49

- modernizacja

4

4

c) zmniejszenia
(z tytułu)

26

26

- sprzedaż

26

26

d) wartość
brutto
środków
trwałych
na
koniec
okresu
e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na początek
okresu
f) amortyzacja
za okres (z
tytułu)
- zakup
- sprzedaż

2

1 754

335

165

2 256

1

1 402

246

78

1 727

68

23

7

98

94

23

7

124

-26

-26
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g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na
koniec
okresu

1

1 471

269

85

1 826

1

284

66

80

430

h) odpisy
z
tytułu trwałej
utraty
wartości
na
początek
okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy
z
tytułu trwałej
utraty
wartości
na
koniec
okresu
j) wartość netto
środków
trwałych
na
koniec
okresu

INFORMACJE

O

ODPISAC
ODPISACH

AKTUALIZUJĄCYCH

Z

TYTUŁU

UTRATY

WARTOŚ
WARTOŚCI

AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nie wystąpiły istotne zmiany.

ZMIANA ZAPASÓW ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z NIMI
MI ZWIĄZANYCH

Nie wystąpiły istotne zmiany..

ZMIANA NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
DŁUGO
ORAZ ODPISÓW
ISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z
NIMI ZWIĄZANYCH

Nie wystąpiły istotne zmiany odpisów aktualizujących.
aktualizujących
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

30.06.2017

31.12.2016
2016

30.06.2016

c) od pozostałych jednostek

25

25

25

- kaucja za najem

25

25

25

Należności długoterminowe netto

25

25

25

25

25

25

a) od jednostek powiązanych, w tym:
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie
w kapitale

d)) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

ZMIANA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
ÓTKOTERMINOWYCH ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
AKTUALIZUJĄC
Z NIMI ZWIĄZANYCH
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NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

30.06.2017

31.12.2016
2016

30.06.2016

a) od jednostek powiązanych
b) od pozostałych jednostek, w których
posiada zaangażowanie w kapitale

emitent

c) należności od pozostałych jednostek

1 176

1 332

888

- z tytułu dostaw i usług

1 092

1 293

846

- z tytułu podatków i ceł

23

20

27

- pozostałe
Należności krótkoterminowe netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem

61

19

15

1 176

1 332

888

96

108

128

1 272

1 440

1 016

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO)

30.06.2017

- O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
a) do 1 miesiąca

902

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

1

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)

224
1 128

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -

36
1 092

30.06.2017

Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI
LEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE
a) do 1 miesiąca

134

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

24

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

12

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku

18

e) powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)

36
224

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu

36
188

30.06.2017
108

a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- działalności operacyjnej – odwrócenie odpisów zbiorczych
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na
koniec okresu

11
11
97
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Wyjaśnienie w pukncie 4 w Informacji dodatkowej do półrocznego skróconego
sprawozdania finansowego.
2.

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w
prezentowanym okresie
Sezonowość w niewielkim stopniu wpływa na świadczenie usług przez IFIRMA SA w
okresie, za który sporządzono niniejszy raport.

3.

Informacja o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do wartości netto
możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu
Spółka w I półroczu 2017 roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości
zapasów ani nie odwracała tychże odpisów.

4.

Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych
ch lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów
Spółka w I półroczu 2017 roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości z
tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych lub innych aktywów.
ak
Natomiast został odwrócony odpis
aktualizujący wartość należności w wysokości 11 tys. zł wynikający z otrzymanych
wpłat z zaktualizowanych należności.

5.

Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
W I półroczu 2017 roku nie było tworzonych, zwiększanych, wykorzystywanych ani
rozwiązywanych rezerw innych niż rezerwa na niewykorzystane świadczenia
urlopowe, która została na koniec okresu sprawozdawczego zwiększona
kszona o 105 tys. zł.

6.

Informacje o
dochodowego

rezerwach

i

aktywach

z

tytułu

odroczonego

podatku

Zawiązano rezerwę na podatek odroczony w wysokości 26 tys., która powstała w
związku z aktywowaniem kosztów wytworzenia witryny internetowej, naliczeniem
odsetek od lokat zapadalnych w następnych okresach,
okresach przyspieszonej amortyzacji
am
oraz naliczonych należności opodatkowanych w momencie otrzymania płatności.
płatności
Natomiast aktywo z tytułu podatku dochodowego w wysokości 135
13 tys. zł zostało
utworzone przede wszystkim w oparciu o kwoty wynikające z należnych składek na
ubezpieczenia
a społeczne od umów o pracę i umów cywilnoprawnych do zapłaty w
następnych okresach sprawozdawczych, niewykorzystanych rezerw na zaległe urlopy
i niewypłaconych w danym okresie umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń
międzyokresowych przychodów.
7.

Informacje o istotnych transakcjach nabycia
aktywów trwałych

i sprzedaży

rzeczowych

Nie wystąpiły istotne transakcje.
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8.

Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych
aktywów trwałych
Nie wystąpiły istotne zobowiązania.

9.

Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej Spółka nie była stroną żadnego istotnego postępowania
dotyczącego zobowiązań ani wierzytelności.

10. Wskazanie korekt błędów
ędów poprzednich okresów
Nie wystąpiły korekty błędów.
11. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia
działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy
te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej
cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)
Nie wystąpiły zmiany, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych Spółki.
12. Informacje
e o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie
podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
Nie dotyczy.
13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej
lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na
innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy
czym
informacje
dotyczące
poszczególnych
transakcji
mogą
być
zgrupowane według rodzaju,
rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na
temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z
przedstawieniem:
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z
podmiotem będącym stroną transakcji,
c) informacji o przedmiocie transakcji,
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem
warunków finansowych oraz wskazaniem określonych
określonych przez strony
specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w
szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych
dla danego typu umów,
e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do
zrozumienia sytuacji
sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego
emitenta,
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f)

wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w
ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta;

Emitent nie
ie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi.
powiązanymi
14. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości godziwej
instrumentów finansowych
Spółka nie posiada instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.
15. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku
zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
Nie miała miejsca zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów.
16. Informacje dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych
nieudziałowych i kapitałowych
papierów wartościowych
Nie wystąpiła emisja, wykup ani spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych.
17. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i
w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i
uprzywilejowane
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 kwietnia 2017 roku zdecydowało o wypłacie
dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 512 000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy
złotych), co stanowi 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję.
Zadeklarowana kwota została wypłacona w następujący sposób:
- 128 000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy) zostało wypłacone 28 kwietnia 2017
rok w formie zaliczki, co wynosiło 0,02 zł (dwa grosze) na akcję. Zaliczką było
objętych 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji. Dniem, według
którego ustalono uprawnionych do zaliczki, był 21 kwietnia 2017 roku. Spółka
informowała o tym w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 29 marca 2017 roku.
- 384 000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), co
c stanowi 0,06 zł
(sześć groszy) na jedną akcję, zostało wypłacone 1 czerwca 2017 roku. Dzień
nabycia praw do dywidendy ustalono na 15 maja 2017 roku. Dywidendą było
b
objętych 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji. Spółka informowała o
tym w raporcie
porcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
Wśród akcji Spółki występują jedynie akcje serii A uprzywilejowane co do głosu tj. na
jedną akcję uprzywilejowaną przypadają dwa głosy.
Walne Zgromadzenie 24 kwietnia 2017 roku ustanowiło w Spółce fundusz
dywidendowy (uchwały nr 20 i 21), aby umożliwić kwartalne wypłaty zaliczek na
dywidendę bez potrzeby przeprowadzania badań kwartalnych
sprawozdań
finansowych.
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Jednakże podczas dokonywania przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze
2017 roku,
u, biegły rewident wyraził wątpliwość, czy wypłata zaliczki na dywidendę na
podstawie art. 349 KSH może nastąpić bez przebadania śródrocznego sprawozdania
finansowego.
Zarząd rozpoczął analizy, w gronie doradców prawnych oraz biegłych rewidentów,
zmierzające
ące do wypracowania ostatecznego stanowiska w tej sprawie.
Tymczasowo, celem realizacji wypłat za I i II kwartał 2017, Rada Nadzorcza wybrała
PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. do przebadania sprawozdanie finansowego za I półrocze
2017 roku. Po uzyskaniu opinii Zarząd wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej o
zgodę na wypłatę zaliczki na dywidendę za I i II kwartał 2017.
18. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
sprawozdanie finansowe za I półrocze, nieujętych w tym sprawozdaniu,
sprawozd
a
mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
emitenta
W okresie po sporządzeniu skróconego sprawozdania finansowego nie wystąpiły
wydarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
19. Informacje dotyczące
czące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
obrotowego
Nie wystąpiły.
20. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta
emit
Poza informacjami, które zostały podane w niniejszym sprawozdaniu, IFIRMA SA nie
widzi innych istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej Spółki, a
także istotnych dla oceny wyniku finansowego zmian oraz innych informacji, które są
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

Wojciech Narczyński
Prezes Zarządu

Marta Przewłocka
Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kozłowska
Wiceprezes Zarządu

Joanna Permus
Główna Ksiegowa
Wrocław, 05.09.2017
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D. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
I.

Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Spółki wraz z wykazem
najważniejszych zdarzeń w pierwszym półroczu 2017
2017 roku
1.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w
pierwszym półroczu 2017
201 roku
1.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
W dniu 24 kwietnia 2017
201 roku w siedzibie Spółki we Wrocławiu, odbyło się
walne zgromadzenie akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie
listy obecności.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie
prawidłowości
zwołania
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1
stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2016
roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą
Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji
Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1
stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2016
2016 roku do dnia 31 grudnia
2016 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku
roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności
działalności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.
Podjęcie uchwał
chwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z
wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016
roku
ku do dnia 31 grudnia 2016 rok.
Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Polityki
Dywidendowej
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy
Spółki.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie Zgromadzenia.

Spółka informowała o tym w raportach bieżących 9/2017 z dnia 29 marca
2017
017 roku i 15/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
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1.2. Zarząd
Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 roku uchwałą nr
6/2017 wybrała na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję 2017-2021
2017
Zarząd
Spółki w składzie:
1) Wojciech Narczyński – Prezes Zarządu
2) Marta Przewłocka - Wiceprezes Zarządu
3) Agnieszka Kozłowska – Wiceprezes Zarządu.
Emitent informował o tym w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 27 marca
2017 roku.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie zmienił się.
1.3. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza działając na podstawie §19 ust 4 Statutu Spółki oraz §2 ust.
6 Regulaminu Rady Nadzorczej w dniu 2 stycznia 2017 roku dokonała
uzupełnienia swojego składu i powołała Piotra Rybickiego na członka Rady
Nadzorczej.
Natomiast Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami nr 14, 15, 16, 17 i 18
powołało w dniu 24 kwietnia 2017 roku na kolejną kadencję Radę Nadzorczą
w składzie:
1) Michał Masłowski
2) Piotr Rybicki
3) Monika Wysocka
4) Tomasz Stanko
5) Łukasz Kocur
Emitent informował o tym w raportach bieżących nr 1/2017 z dnia 2 stycznia
2017 roku oraz 16/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie
zmienił się.
1.4. Zmiana firmy z Power Media na IFIRMA
Za podjętą decyzją o koncentracji wysiłków w obszarze serwisu ifirma.pl i
usług jemu komplementarnych skutkujących systematycznym od wielu już lat
wzrostem udziału przychodów z tego filaru działalności w całkowitych
przychodach Spółki, w efekcie osiągając 76% przychodów w 2016 roku,
naturalnym krokiem jest zmiana nazwy Spółki na IFIRMA.
Zmiana ta mia
ała na celu przede wszystkim ujednolić komunikację
marketingową Spółki oraz zwiększyć przejrzystość przedmiotu działalności tak
dla klientów jak i dla potencjalnych
potencjal
inwestorów.
Mając powyższe przesłanki na uwadze, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24
kwietnia 2017 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółki z Power Media na
IFIRMA. Uchwała wywołała
wywoła skutek prawny z chwilą rejestracji w KRS tj. 1
czerwca 2017 roku.
roku
Spółka informowała o tym w raportach bieżących nr 9/2017,
9/2017 15/2017 i
19/2017.
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1.5. Fundusz dywidendowy
Walne Zgromadzenie 24 kwietnia 2017 roku ustanowiło w Spółce fundusz
dywidendowy (uchwały nr 20 i 21), aby umożliwić kwartalne wypłaty zaliczek
na dywidendę bez potrzeby przeprowadzania badań kwartalnych sprawozdań
finansowych.
Spółka informowała o tym w raportach bieżących nr 9/2017 i 15/2017.
Walne Zgromadzenie 24 kwietnia 2017 roku ustanowiło w Spółce fundusz
dywidendowy (uchwały nr 20 i 21), aby umożliwić kwartalne wypłaty zaliczek
na dywidendę bez potrzeby przeprowadzania badań kwartalnych sprawozdań
finansowych.
Jednakże podczas dokonywania przeglądu sprawozdania finansowego za I
półrocze 2017 roku, biegły rewident wyraził wątpliwość, czy wypłata zaliczki
zalic
na dywidendę na podstawie art. 349 KSH może nastąpić bez przebadania
śródrocznego sprawozdania finansowego.
Zarząd rozpoczął analizy, w gronie doradców prawnych oraz biegłych
rewidentów, zmierzające do wypracowania ostatecznego stanowiska w tej
sprawie.
Tymczasowo, celem realizacji wypłat za I i II kwartał 2017, Rada Nadzorcza
wybrała PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. do przebadania sprawozdanie
finansowego za I półrocze 2017 roku. Po uzyskaniu opinii Zarząd wystąpi z
wnioskiem do Rady Nadzorczej o zgodę na wypłatę zaliczki na dywidendę za I
i II kwartał 2017.
1.6. Wypłata dywidendy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 kwietnia 2017 roku zdecydowało o
wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 512 000,00 zł (pięćset
dwanaście tysięcy złotych), co stanowi 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na
jedną akcję.
Zadeklarowana kwota została wypłacona
wypłacona w następujący sposób:
- 128 000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy) zostało wypłacone 28
kwietnia 2017 rok w formie zaliczki, co wynosiło 0,02 zł (dwa grosze) na
akcję. Zaliczką było objętych 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy)
akcji. Dniem, według którego ustalono uprawnionych do zaliczki, był 21
kwietnia 2017 roku. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym nr
10/2017 z dnia 29 marca 2017 roku.
- 384 000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), co stanowi
0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję, zostało wypłacone 1 czerwca 2017
roku. Dzień nabycia praw do dywidendy ustalono na 15 maja 2017 roku.
Dywidendą było objętych 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy)
akcji. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 24
kwietnia 2017 roku.
1.7. Serwis pitroczny.pl
Jak co roku Spółka udostępniła kolejną wersję serwisu internetowego dla
wszystkich podatników – www.pitroczny.pl – umożliwiający przygotowanie i
wygenerowanie za poprzedni rok podatkowy formularzy podatkowych PIT-36,
PIT-36L, PIT-37,
37, PIT-38,
PIT
PIT-39
39 oraz do nich załączników. Z nowości w
serwisie pitroczny.pl za 2016 rok znalazła się możliwość odliczenia ulgi na
badania i rozwój oraz rozliczanie działów specjalnych produkcji rolnej.
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Klienci posiadający konto w serwisie
serwisie księgowości internetowej ifirma.pl mają
możliwość eksportu swoich danych podatkowych na konto w serwisie
pitroczny.pl. Następnie za pośrednictwem serwisu pitroczny.pl podatnicy
mogą wygenerować i wysyłać e-deklaracje.
e deklaracje. Klienci nie potrzebują
kwalifikowanego
owanego
podpisu
elektronicznego,
ponieważ
potwierdzeniem
tożsamości jest weryfikacja sześciu osobistych cech podatnika.
Niniejsze działania miały wpływ na wzrost liczby użytkowników ifirma.pl, a
przez to i na rozwój serwisu.
1.8. Rozwój serwisu ifirma.pl
Od stycznia
tycznia 2017 roku do dnia publikacji niniejszego raportu w ramach
rozwoju serwisu ifirma.pl i jego dostosowania do wymogów przepisów
prawnych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

wdrożono JPK (jednolity plik kontrolny) obejmujący faktury, ewidencje
VAT, i KPiR,
dodano mechanizm wyliczenia limitu
limitu zwolnienia podmiotowego na
kontach nievatowców,
zmieniono algorytm obliczania zaliczki na podatek dochodowy,
wprowadzono limit 15.000 zł przy płatnościach gotówkowych od 2017
roku,
zablokowano możliwość generowania w 2017 roku kwartalnych: VAT-UE
VAT
i
VAT-27,
przygotowano nowe wersje formularzy: UPL-1,
UPL
OPL-1,
1, VAT-UE,
VAT
VAT-27,
PIT-28/B,
28/B, PIT/O, PIT/D,
pracowano nad rozwojem modułu kadrowego, m.in. dla umów o dzieło i
zlecenia umożliwiono prowadzenie ewidencji czasu pracy wraz z
dodawaniem do rachunków ilości
ilości przepracowanych godzin,
dodano załączniki do deklaracji VAT: VAT-ZZ,
VAT
VAT--ZT, VAT-ZD oraz
stworzono formularze zaświadczenia: ZUS Z-3b,
Z
Z-3
3 i Z-3a,
Z
wprowadzono formularze faktur:
- faktury
dotyczące
usług
budowlanych
świadczonych
przez
podwykonawcę (odwrotne obciążenie) tj. fakturę, pro formę, fakturę
zaliczkową,
- faktury zaliczkowe na kontach nievatowców,
dodano na fakturze możliwość uzupełniania danych odbiorcy w związku ze
zmianami w bazie jednostek samorządu terytorialnego,
rozszerzono serwis o wiele
wiele dodatkowych funkcji zgodnie z życzeniem
użytkowników serwisu,
dodawano nowe treści do bazy wiedzy dostępnej pod adresem
pomoc.ifirma.pl,
oddano do testów wersję beta nowej aplikacji mobilnej ifirma.pl wraz z
rozbudowanym API do wystawiania faktur,
faktur gdzie API serwisu poszerzono
o obsługę brakujące
brakując we wcześniejszej wersji
sji rodzaje faktur i rachunków,
stworzono mechanizm wykazywania faktur do paragonu na rzecz
przedsiębiorcy w Ewidencji sprzedaży VAT,
VAT
dodano opcję aktualizacji danych kontrahenta z bazy GUS,
stworzenie możliwości eksportu danych z Ewidencji oraz listy
kontrahentów,
wprowadzono opcję przeglądania zapisów rozmów - chat z konsultantem,
konsultantem
opracowano
pracowano nową identyfikację wizualną serwisu ifirma.pl w skład, której
weszły: reklamy, materiały promocyjne oraz
oraz strony www,
www
w aplikacji magazynowej dodano pakiet zamian i ulepszeń zgodnie z
uwagami zgłaszanymi przez użytkowników,
użytkowników
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20) przeprowadzono
rzeprowadzono analizę wymagań i oczekiwań księgowych w stosunku do
wewnętrznej aplikacji do obsługi biura rachunkowego i sukcesywnie
nanoszono poprawki i ulepszenia związane między innymi z obsługą
sortowania, komunikacji z klientem oraz nowymi rodzajami uprawnień,
uprawnień
21) w aplikacji do obsługi biura rachunkowego dodano nowy schemat
uprawnień i obsługi klienta związany z rozdzieleniem usług księgowych
ks
od
usług kadrowych świadczonych w ramach biura rachunkowego ifirma.pl
2.

Umowy zawierane w normalnym toku działalności Spółki

Opis istotnych umów
Umowa z Telewizją Polską S.A. w związku z wygraniem przez
Emitenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę systemu Kliper”
ogłoszonego przez Telewizje Polską S.A.
S
Wartość umowy wynosi 242 000,00
000
PLN netto, czyli 97 660,00 PLN
brutto.

Informacje o
publikacji
informacji
szczegółowych
RB nr 5/2017
5
(8.03.2017)
.03.2017),
RB nr 11/2017
(30
30.03.2017)

Umowa zawiera zapisy o karach umownych z tytułu opóźnień w
realizacji umowy, opóźnień w czasie naprawy zgłoszonych błędów i
usterek, których wartość może przekroczyć 10% wartości umowy,
jednakże wartość kar umownych nie przekracza równowartości
wyrażonej w złotych kwoty 200 000 Euro.
Pozostałe ustalenia umowne nie odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
W ocenie Spółki realizacja tego zamówienia otwiera nowe
możliwości i rynki dla usług oferowanych przez Spółkę.
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II.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły
po okresie sprawozdania, mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki
finansowe
System OCTO
Spółka prowadzi prace nad systemem do fakturowania skierowanym na rynek
międzynarodowy. Wobec dobrych wyników Spółki, w szczególności sporego
zainteresowania ofertą Faktura+, Zarząd postanowił zintensyfikować te prace.
Spółka rozszerzyła zespół programistyczny o trzy nowe osoby, których głównym
zadaniem będzie tworzenie systemu
systemu Octo (nazwa robocza). Trudno oszacować
wpływ Octo na przyszłe wyniki Spółki, szczególnie po stronie przychodowej. Nie
należy się spodziewać wprowadzenia Octo na rynek w bieżącym roku.
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III. Czynniki ryzyka i zagrożenia

(§ 89.1 pkt. 3-11
11 RMF inf. bieżące i okresowe)

W stosunku do informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za poprzednie
okresy sytuacja w zakresie istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
zagro
nie uległa
znaczącym zmianom.
1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim IFIRMA SA prowadzi
działalność
1.1

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Prowadzona przez IFIRMA SA działalność jest w sposób istotny
uzależniona od sytuacji makroekonomicznej. IFIRMA SA współpracuje z
wszystkimi typami przedsiębiorstw, tj. od firm z sektora MŚ po duże
korporacje międzynarodowe. Osłabienie wzrostu gospodarczego w Polsce
oraz na rynkach światowych w sposób negatywny wpływa na rozmiary
prowadzonej działalności przez te podmioty,
podmioty, a tym samym na wyniki
osiągane przez IFIRMA SA.
IFIRMA SA prowadzi dywersyfikację obszarów swojej działalności
wewnątrz segmentów branży informatycznej, a ponadto zamierza
poszukiwać przedsięwzięć, na które ewentualna recesja może mieć
najmniejszy wpływ oraz nowych rynków zbytu na swoje usługi.

1.2

Ryzyka
związane
ze stabilnością
systemu
prawnego
i
podatkowego
Jednym z istotnych zagrożeń dla IFIRMA SA jest niestabilność polskiego
systemu prawnego, częste zmiany przepisów odnoszących się do
prowadzenia działalności gospodarczej, a także systemu podatkowego.
IFIRMA SA ogranicza wpływ tego ryzyka poprzez śledzenie tendencji w
zmianach prawa oraz bieżące
bieżące monitorowanie zmian w prawie w celu
szybkiego dostosowania serwisu ifirma.pl do aktualnych przepisów
prawa.

2.

1.3

Ryzyko
yzyko w instrumentach finansowych w zakresie
a) ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów
środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie
narażona jest jednostka,
b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem
finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów
planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość
zabezpieczeń
pieczeń
Spółka nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem
finansowym. Decyzje o stosowaniu instrumentów planowanych operacji
są podejmowane na podstawie bieżącej analizy Spółki i otoczenia.

1.4

Ryzyko walutowe
Gwałtowne zmiany kursów walut mają wpływ na osiągane przez
IFIRMA SA wyniki finansowe, ponieważ z niektórymi kontrahentami
Spółka rozlicza się w walutach obcych. Najważniejszą usługą rozliczaną
w walucie obcej tj. w dolarach, jest usługa reklamowa nabywana od
Google.

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością IFIRMA SA
2.1

Ryzyko utraty kluczowych pracowników
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Działalność IFIRMA SA oraz jej perspektywy rozwoju zależą w dużej
mierze od wiedzy i doświadczenia wysoko kwalifikowanej kadry
pracowniczej. Dynamiczny rozwój firm sektora IT na terenie Polski i UE
przyczynia się do wzrostu popytu na wysokokwalifikowaną kadrę
ka
inżynierską.
IFIRMA SA uznaje, że choć ryzyko to występuje, to doskonała zdolność
do pozyskiwania nowych kadr w ramach wyspecjalizowanego działu
rekrutacji i outsourcingu kadr jest dodatkowym atutem Spółki.
2.2

Ryzyko związane z procesem sprzedaży produktów
produktów i usług
Sprzedaż IFIRMA SA w zakresie usług IT oraz rekrutacji i outsourcingu
kadry,, podobnie jak sprzedaż większości podmiotów z branży
informatycznej
charakteryzuje
się
pewnymi
wahaniami
i
nieprzewidywalnością wartości sprzedaży, która uwarunkowana jest
specyfiką
pozyskiwania
kontraktów,
świadczeniam
usług
lub
wykonaniem produktu.
W obecnej sytuacji działalność
działalność ta nie jest już tak dominująca w portfelu
usług świadczonych przez Emitenta choć pozyskanie bądź utraty
kontrahenta mają wpływ na wynik finansowy.
Na ograniczenie występującego zjawiska pozytywnie wpływa dalszy
rozwój pozostałych linii biznesowych, a w szczególności serwisu ifirma.pl
i biura rachunkowego. Ponadto, aby efektywnie przeciwdziałać tego typu
zjawiskom Spółka rozbudowała dział sprzedaży.

2.3

Ryzyko związane z konkurencją
Rynek usług informatycznych i oprogramowania komputerowego,
komputerowego jak i
rekrutacji jest w Polsce konkurencyjny. Charakteryzuje się on również
dużym rozdrobnieniem.
W zakresie usług księgowości internetowej również można zauważyć
zaostrzenie walki konkurencyjnej. Sytuacja wzmożonej konkurencji
może wpłynąć na konieczność obniżenia
obniżenia marż, co skutkowałoby
pogorszeniem rentowności prowadzonej działalności.
IFIRMA SA ogranicza to ryzyko poprzez stałe podwyższanie kompetencji
firmy i pracowników, rozbudowanie działu sprzedaży, podniesienie
atrakcyjności oferty, stały rozwój serwisu ifirma.pl.

2.4

Ryzyko związane z wadliwym działaniem oprogramowania
IFIRMA
SA
oferując
swoim
klientom
produkcję
i
sprzedaż
oprogramowania ponosi ryzyko związane z jego wadliwym działaniem.
W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka dokłada wszelkich starań, aby
oferowane przez nią produkty były bezawaryjne. W tym celu przed
wdrożeniem systemu lub wprowadzeniem nowego produktu na rynek
jest on sprawdzany pod względem stabilności oraz wydajności.
Zapobiega to wadliwemu działaniu oprogramowania u klienta.

2.5

Ryzyko związane z karami umownymi za nieterminowe oddanie
oprogramowania do użytkowania
IFIRMA
SA
oferując
swoim
klientom
produkcję
i
sprzedaż
oprogramowania ponosi ryzyko związane z terminowym oddaniem
oprogramowania zamawiającemu.
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W celu ograniczenia tego ryzyka
ryzy
Spółka
a dokłada wszelkich starań, aby
oferowane przez nią produkty były bezawaryjne i oddane w terminie. W
tym celu Spółka w swoich ofertach estymuje czas potrzebny na
przygotowanie oprogramowania uwzględniając odpowiedni zapas.
2.6

Ryzyko związane z rozwojem
rozwojem nowych programów
Wykorzystywane technologie informatyczne i telekomunikacyjne
charakteryzują się dużą dynamiką zmian. W związku z tym, istnieje
ryzyko, że IFIRMA SA podejmując błędne lub niekorzystne decyzje
związane z wyborem technologii dla tworzenia lub rozwoju
oprogramowania nie zaspokoi potrzeb rynkowych. Istnieje również
ryzyko, że w trakcie prac nad danym produktem segment rynku, do
którego był on skierowany, zostanie opanowany przez konkurencyjne
firmy.
IFIRMA SA ogranicza to ryzyko poprzez:
monitorowanie i ocenę nowych technologii pod kątem możliwości ich
zastosowania w Spółce oraz ich rzeczywistej efektywności i
przydatności w działaniach Spółki,
rozwijanie posiadanych produktów tak, aby utrzymywać przewagę
nad potencjalnymi nowymi konkurentami,
konkur
ciągłe udoskonalanie polityki jakości świadczonych usług.

2.7

Ryzyko utraty kontraktów
Przedmiotem
działalności
Spółki
są
między
innymi
usługi
programistyczne. IFIRMA SA zawierając umowy nie zawsze jest w stanie
sprawdzić kondycję finansową swoich kontrahentów,
kontrahentów, zwłaszcza że są to
często oddziały międzynarodowych korporacji. W związku z tym może
wystąpić ryzyko niewypłacalności ze strony klienta lub utrata kontraktu
lub w przypadku umów na czas określony nieprzedłużenie kontraktu.
IFIRMA SA ogranicza
a to ryzyko poprzez dywersyfikację portfela zleceń
oraz zapisy w umowach uniemożliwiające lub ograniczające poniesione
straty w wypadku wypowiedzenia kontraktu.

2.8

Ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci internet oraz ochroną
danych osobowych
Działalność IFIRMA SA opiera się między innymi na działaniu sieci
internetowej. Stwarza to potencjalne ryzyko związane z przestępstwami
dokonywanymi za pośrednictwem sieci, np. włamanie do systemu
komputerowego i jego zniszczenie lub uszkodzenie. Możliwe jest przy tej
okazji również ujawnienie danych osobowych, a co za tym idzie
naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.
osobowych
Dodatkowe
niebezpieczeństwo
stwarzają
znajdujące
się
w
sieci
wirusy
komputerowe, robaki itp. Przestępstwa dokonywane za pośrednictwem
sieci internetowej
internetowej oraz wirusy komputerowe, które mogą zakłócić
działanie systemów komputerowych Spółki,, mogą mieć negatywny
wpływ na działalność IFIRMA SA,, jego sytuację finansową i osiągane
wyniki.
W serwisie ifirma.pl Spółka ogranicza występowanie tego ryzyka poprzez
popr
stosowanie systemu bezpieczeństwa opartego na trzech filarach:
Hasło i login. Służą do identyfikacji użytkownika i zapewniają jego
wyłączność na dostęp do jego zapisów. Są one wybierane przy
rejestracji w serwisie. Hasło musi spełniać określone warunki
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-

-

2.9

bezpieczeństwa zgodne ze standardami rynkowymi.
Szyfrowanie danych. Transmisja danych pomiędzy serwerem
ifirma.pl a komputerami klientów jest zabezpieczona w sposób
analogiczny do systemów bankowości internetowej.
Kopie zapasowe. Są wykonywane codziennie.
codziennie. Po zaszyfrowaniu
danych klientów są one przechowywane w dwóch osobnych
lokalizacjach. Wyklucza to ryzyko utraty danych oraz ryzyko
dostępu do nich przez osoby niepowołane.

Ryzyko związane z niewypłacalnością klientów
IFIRMA SA zawierając umowy z klientami nie zawsze jest w stanie
sprawdzić kondycję finansową klientów, zwłaszcza klientów biura
rachunkowego. W związku z tym może wystąpić ryzyko niewypłacalności
ze strony klienta.
IFIRMA SA ogranicza to ryzyko poprzez system wczesnej windykacji i
wypowiadanie umów w celu ograniczenia narastania zobowiązań
klientów.

2.10 Ryzyko popełnienia błędu przez księgowego lub kadrowego w
dokumentacji klientów biura rachunkowego
IFIRMA SA oferując klientom biura rachunkowego obsługę księgową i
kadrową ponosi ryzyko związane z ewentualnymi błędami księgowymi
lub kadrowymi.
W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka dokłada wszelkich starań, aby
oferowane przez nią usługi były wykonane zgodnie ze sztuką. W tym
celu
elu prowadzone są szkolenia podnoszące wiedzę merytoryczną
księgowych. Dodatkowo Emitent nieustannie dba o standaryzację
świadczonych usług, mającą wpłynąć na jakość i kontrolę poprawności
świadczonych usług. Wart wspomnienia jest fakt, że Spółka ma
wykupioną
oną rozszerzoną wersję obowiązkowego ubezpieczenia OC dla
podmiotów
wykonujących
działalność
z
zakresu
usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, która obejmuje podwyższoną sumę
gwarancyjną i rozszerzony zakres ochrony ubezpieczeniowej o
działalność kadrową
kadrow i płacową biura.
3.

Czynniki ryzyka związane z posiadaniem przez emitenta statusu
spółki publicznej
3.1

Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności
Akcje Emitenta są notowane na rynku podstawowym GPW. W związku z
różnymi celami inwestorów cena akcji może bez wyraźniej przyczyny się
wahać. Spółka nie jest w stanie tego ryzyka zniwelować. Natomiast
Spółka mogła zabezpieczyć płynność swoich akcji poprzez przystąpienie
do Programu Wspierania Płynności i zawarła umowę z animatorem, który
przy obniżonej płynności
płynności zawsze wystawia zlecenia kupna i sprzedaży
akcji Emitenta.

3.2

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych
przez KNF w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem
obowiązków
Spółka jako podmiot publiczny notowany na runku głównym GPW
podlega m.in. regulacjom Ustawy o ofercie i Rozporządzenia MAR, z
których wynikają wysokie kary w razie niewypełnienia prawidłowo
obowiązków informacyjnych. W celu zniwelowania ryzyka nałożenia kary
ka
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administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego Spółka dokłada
wszelkich starań, by właściwie stosować powyższe przepisy.
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VI. Pozostałe informacje
1.

(§ 87.7 pkt. 2-11 RMF inf. bieżące i okresowe)

Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Emitenta,, w tym w wyniku
połączenia lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz
inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji
lub zaniechania działalności oraz wskazania jednostek podlegających
konsolidacji, a w przypadku, gdy Emitent jako
ko jednostka dominującą,
która na podstawie obowiązujących ją przepisów nie ma obowiązku
lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych
również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji
IFIRMA SA nie tworzy grupy kapitałowej
kapitałowej ani nie jest jednostką dominującą.

2.

Stanowisko zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania
wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle
wyników zaprezentowanych w raporcie za I półrocze 2017
201 roku w
stosunku do wyników prognozowanych
prognozowany
IFIRMA SA nie publikowała prognoz wyników finansowych. Podała natomiast
do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2017
roku w raporcie bieżącym nr 20/2017
2
z 4 sierpnia 2017 roku. Opublikowane
dane w niniejszym raporcie półrocznym nie różnią się od danych
opublikowanych wyżej
wyże wspomnianym raporcie bieżącym.

3.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu za I
półrocze 2017 wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te
podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,
liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie
zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w
okresie od przekazania poprzedniego raportu
W poniższych tabelach IFIRMA SA prezentuje dane zgodnie z otrzymanymi od
akcjonariuszy informacjami.
Dane na dzień publikacji SA-P
SA
2016 (29.08.2016r.)
Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba
głosów

Udział
w liczbie
głosów

1 710 000

26,72%

2 820 000

32,93%

Marta Przewłocka

990 401

15,48%

1 550 401

18,11%

Ewa Dąbrowska-Prus*

538 892

8,42%

866 392

10,12%

Agnieszka Kozłowska

275 019

4,30%

440 019

5,14%

Akcjonariusz
Wojciech Narczyński

Liczba akcji

* wg informacji przekazanej 26 kwietnia 2013 r.

Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
Razem liczba głosów w kapitale zakładowym: 8.562.500
Wykaz akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio
przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu IFIRMA SA na dzień publikacji niniejszego
ninie
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sprawozdania (8.09.2017)
Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba
głosów

Udział
w liczbie
głosów

1 710 000

26,72%

2 820 000

34,24%*

Marta Przewłocka

990 401

15,48%

1 550 401

18,83%*

Agnieszka Kozłowska

275 019

4,30%

Akcjonariusz

Liczba akcji

Wojciech Narczyński

440 019

5,34%*

* po uwzględnieniu Uchwały Zarządu 1/08/2017 dotyczącej zamiany akcji imiennych na akcje na
okaziciela na wniosek akcjonariusza.

Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
Razem liczba głosów w kapitale zakładowym:
z
8.235.000
00
W dniu 30 sierpnia 2017 roku działając na wniosek akcjonariusza, na
podstawie art. 334 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu
IFIRMA SA, zarząd podjął uchwałę dotyczącą zamiany 327 500 akcji
imiennych serii A na akcje serii A na okaziciela.
Zgodnie z § 10 ust. 3 Statutu IFIRMA SA, zamiana ta spowodowała
jednoczesną utratę uprzywilejowania tychże akcji.
Akcje te stanowiły 5,12% kapitału Spółki i były uprzywilejowane w taki
sposób, iż na jedną akcję przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje te stanowiły 7,65% ogólnej liczby głosów, a po dokonaniu zamiany
stanowią 3,98% głosów na WZ. Ogólna liczba głosów ze wszystkich
wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosi 8 235 000,
zamiast dotychczasowych 8 562 500 głosów.
Spółka informowała
informowała o tym w raportach bieżących 21 i 22/2017 z 29 i 30
sierpnia 2017 roku.
4.

Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich
przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień przekazania
raportu za pierwsze półrocze 2017
201 roku, wraz ze wskazaniem
wsk
zmian
w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu,
odrębnie dla każdej z osób
Zgodnie z otrzymanymi od osób zarządzających i nadzorujących Emitenta
informacjami, Spółka poniżej prezentuje stan posiadania akcji IFIRMA SA
(dawniej Power Media S.A.)
S.A. przez te osoby. Członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej nie posiadają opcji na akcje Emitenta.
Zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i
nadzorujące na dzień publikacji SA-P
SA P 2016 (29.08.2016r.)
Imię i
nazwisko

Wojciech
Narczyński
Marta
Przewłocka
Agnieszka
Kozłowska

Liczba
akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

Ilość
głosów

Udział
w liczbie
głosów

1 710 000

26,72%

2 820 000

32,93%

Wiceprezes
Zarządu

990 401

15,48%

1 550 401

18,11%

Członek Zarządu

275 019

4,30%

Pełniona
funkcja
Prezes Zarządu

440 019

5,14%
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Michał
Masłowski

Przewodniczący
0
0,00%
Rady Nadzorczej
Członek Rady
Łukasz Kocur
0
0,00%
Nadzorczej
Tomasz
Członek Rady
0
0,00%
Stanko
Nadzorczej
Ireneusz
Członek Rady
0
0,00%
Werner
Nadzorczej
Monika
Członek Rady
0
0,00%
Wysocka
Nadzorczej
Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
Razem liczba głosów w kapitale zakładowym: 8.562.500

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Zestawienie stanu posiadania akcji IFIRMA SA przez osoby
zarządzające i nadzorujące na dzień publikacji niniejszego
sprawozdania (8.09.2017)
Imię i
nazwisko
Wojciech
Narczyński
Marta
Przewłocka
Agnieszka
Kozłowska
Michał
Masłowski
Piotr Rybicki
Łukasz Kocur
Tomasz
Stanko
Monika
Wysocka

Liczba
akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

1 710 000

26,72%

2 820 000 34,24%*

Wiceprezes
Zarządu

990 401

15,48%

1 550 401 18,83%*

Członek Zarządu

275 019

4,30%

440 019

5,34%*

2 400

0,04%

2 400

0,03%*

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Pełniona
funkcja
Prezes Zarządu

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Wiceprzewod
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Członek Rady
Nadzorczej
Członek Rady
Nadzorczej
Członek Rady
Nadzorczej

Udział
w liczbie
głosów

Ilość
głosów

* po uwzględnieniu Uchwały Zarządu 1/08/2017 dotyczącej zamiany akcji imiennych na akcje na
okaziciela na wniosek akcjonariusza.

Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
Razem liczba głosów w kapitale zakładowym: 8.235.000
00
Zmiana liczby głosów została szczegółowo opisana w poprzednim punkcie.
5.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem
właściwym
dla
postępowania
arbitrażowego
lub
organem
administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności
IFIRMA SA lub jednostki od niej zależnej, których wartość stanowi
co najmniej 10% kapitałów własnych
własnych Spółki, z określeniem:
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty
wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz
stanowiska Spółki;
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz
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wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co
najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, z określeniem łącznej
wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz
wierzytelności wraz ze stanowiskiem Spółki w tej sprawie oraz w
odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań
zobo
i
grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości
przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron
wszczętego postępowania.
W okresie od 1 stycznia 2017
201 roku do 30 czerwca 2017 roku przed sądem,
organem właściwym dla postępowania
postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej Spółka nie była stroną żadnego postępowania
dotyczącego zobowiązań ani wierzytelności, których jednorazowa lub łączna
wartość stanowiłyby co najmniej 10% kapitałów własnych IFIRMA SA.
SA
6.

Informacje o zawarciu
za
przez IFIRMA SA lub jednostkę od niej
nie zależną
jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały
zawarte na innych warunkach niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich
wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji
mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy
informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:
a) Informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
b) Informacji o powiązaniach Spółki lub jednostki od niego zależnej z
podmiotem będącym strona transakcji;
c) Informacji o przedmiocie transakcji;
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem
warunków finansowych
finansowych oraz ze wskazaniem określonych przez
strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej
umowy,
w
szczególności
odbiegających
od
warunków
powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
e) Innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne
niezbę
do zrozumienie sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku
finansowego emitenta,
f) Wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych
w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogą mieć istotny
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
finanso
IFIRMA SA
W I półroczu 2017
7 powyższe zdarzenia w IFIRMA SA nie wystąpiły.

7.

Informacje o udzieleniu przez IFIRMA SA lub przez jednostkę od niej
nie
zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji –
łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu,
jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi
równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, z
określeniem:
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia
lub gwarancje,
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w
określonej
części
została
odpowiednio
poręczona
lub
gwarantowana,
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje
zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub
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jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Spółką
Spółk a podmiotem,
który zaciągnął kredyty lub pożyczki.
W okresie od 1 stycznia 2017
201 roku do 30 czerwca 2017
7 roku Spółka nie
udzieliła poręczeń kredytów lub pożyczek, jak również nie udzieliła gwarancji,
których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłyby co najmniej 10%
kapitałów własnych IFIRMA SA.
8.

Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jego
sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich
zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań
zobowi
IFIRMA SA.
Poza informacjami, które zostały podane w niniejszym sprawozdaniu, Spółka
nie widzi innych
istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i
finansowej Spółki, a także istotnych dla oceny wyniku finansowego i ich
zmian, oraz innych informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiązań przez Spółkę.

9.

Wskazanie
ie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na
osiągnięte przez nią
ni wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
półrocza.
Zarząd IFIRMA SA nie widzi innych czynników niż czynniki ryzyka i zagrożenia
opisane w części III tego sprawozdania, które w perspektywie co najmniej
kolejnego półrocza mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki Spółki.

Wojciech Narczyński
Prezes Zarządu

Marta Przewłocka
Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kozłowska
Wiceprezes Zarządu

Wrocław, 05.09.2017
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E. STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI
WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ
ODNOSZĄCE SIĘ DO ZASTRZEŻEŃ WYRAŻONYCH PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ
W RAPORCIE Z PRZEGLĄDU LUB ODMOWY WYDANIA RAPORTU Z
PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego
[stanowisko
emitenta odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w
raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego
sprawozdania finansowego zawierające w szczególności:
a)
wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu
zastrzeżenia lub odmowy wydania raportu z przeglądu, a w przypadku gdy
półroczne skrócone
ne sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez formę
audytorską - przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odmowy
wyrażenia opinii, na półroczne sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz
inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności,
b)
przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w
związku z zaistniałą sytuacją.]
Firma audytorska nie zgłosiła zastrzeżeń w raporcie z przeglądu ani nie odmówiła
wydania raportu z przeglądu..
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