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A. INFORMACJE OGÓLNE
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
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. Uchwała w
sprawie
awie 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 Sądu Rejonowego
Re
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.
Zarząd
Skład zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku
przedstawiał się następująco:
n
1) Wojciech Narczyński – Prezes Zarządu
2) Agnieszka Kozłowska – Wiceprezes Zarządu.
Na dzień publikacji niniejszego raportu skład zarządu się nie zmienił.
3.
Rada Nadzorcza i Komitet Audytu
Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018
roku przedstawiałł się następująco:
1) Michał Masłowski – Przewodniczący RN
2) Piotr Rybicki – Wiceprzewodniczący RN
3) Łukasz Kocur – członek RN
4) Tomasz Stanko – członek RN
5) Monika Wysocka – członek RN.
Na dzień publikacji niniejszego raportu skład rady się nie zmienił.
W ramach Rady Nadzorcz
Nadzorczej IFIRMA SA działa Komitet Audytu w składzie:
1) Michał Masłowski - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek
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niezależny,
2) Piotr Rybicki - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3) Tomasz Stanko – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.
4.
Zarys działalności
Działalność Spółki oparta jest na trzech filarach:
1) Księgowość internetowa oraz biuro rachunkowe (BR) ifirma.pl - serwis
księgowy ifirma.pl oferujący usługi i narzędzia do rozliczeń
podatkowych oraz wspierania prowadzenia działalności gospodarczej
gos
2) Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT
3) Usługi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne
- Sprzedaż licencji na własne oprogramowanie
- Usługi informatyczne i programistyczne
- Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów
informatycznych.

Przychody całkowite Spółki ze sprzedaży:
- w I kwartale 2016
201 roku - 3 000 tys. zł
- w I kwartale 2017 roku - 3 393 tys. zł
- w I kwartale 2018
201 roku - 4 053 tys. zł.
Pierwszy obszar – to serwis internetowy ifirma.pl oraz otwarte w 2012 roku
biuro rachunkowe ifirma.pl. Obie usługi skierowane są do małych firm oraz
mikroprzedsiębiorstw działających w Polsce. Serwis księgowy ifirma.pl
wspomaga prowadzenie samodzielnie księgowości,
księgowości, natomiast usługa biura
rachunkowego jest nowoczesną formą prowadzenia księgowości z
wykorzystaniem zalet tradycyjnego biura rachunkowego z jednoczesnym
zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, jakie daje serwis ifirma.pl.
Dzięki centralizacji usług możliwe jest zapewnienie standaryzacji i wysokiej
jakości obsługi, co pozwala kształtować ofertę na konkurencyjnych
warunkach. Oba rozwiązania umożliwiają szybki dostęp do informacji z

4
wszystkie kwoty podane są w tys. złoty
łotych o ile nie podano inaczej

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2018–31.03.2018
01.01.2018
Data publikacji: 18 maja 2018 roku

dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia, a tym samym wygodę działania
działan
przy prowadzeniu księgowości małych firm a nawet zarządzania
zarządzania przepływami
finansowymi.
Serwis ifirma.pl oraz usługa biura rachunkowego ifirma.pl traktowane są przez
Spółkę, jako te o największym potencjale wzrostu. Dlatego Spółka skupia swe
działania na nieustannym rozwoju funkcjonalności serwisu i usług
komplementarnych dla przedsiębiorców, programami partnerskimi, co pozwala
jej utrzymać pozycję lidera na rynku usług księgowych oraz przyczynia się do
pozyskania jak największej liczby użytkowników serwisu.
serwi
Spółka odnotowuje w tym obszarze systematyczny wzrost przychodów.
W drugim obszarze działalności Spółka pod marką Power Media świadczy
usługi rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Spółka specjalizuje się w budowaniu i
uzupełnianiu wykwalifikowanych zespołów inżynierskich. Wysoką skuteczność
działania zapewnia bogata baza specjalistów z dziedziny IT oraz system
skutecznej weryfikacji wiedzy i umiejętności technicznych kandydatów.
Spółka oferuje swoje usługi z tego działu korporacjom działającym na
n rynku
polskim i zagranicznym.
W trzecim obszarze – tworzeniu rozwiązań informatycznych – Spółka posiada
wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowaniu i wdrażaniu
dedykowanego oprogramowania klasy enterprise dla klientów w Polsce, jak i
na wielu rynkach zagranicznych. Emitent specjalizuje
specjalizuje się w aplikacjach
intranetowych i internetowych, wśród których szczególne miejsce zajmują
rozwiązania wspomagające obsługę profesjonalnych materiałów wideo. Z
autorskich rozwiązań przygotowanych pod marką Power Media korzystają
telewizje. Jest też
też autorem, uruchomionego przez Szkołę Filmową w Łodzi,
archiwum filmowego online, w którym gromadzone są archiwalne etiudy
kręcone od początku istnienia łódzkiej uczelni. Równolegle Spółka rozwija
własną linię produktów z rodziny inStudio, wśród których można
mo
znaleźć m.in.
systemy do archiwizacji wideo i systemy do obsługi przepływu materiałów
wideo w telewizjach. Nowym produktem, który Spółka oferuje jest imMedia nowoczesna platforma informatyczna służąca do przyjmowania drogą online
materiałów reklamowych
reklamowy
oraz zarządzania nimi.
W drugim i trzecim obszarze działalności klientami IFIRMA SA są średnie i
duże firmy działające w Polsce i zagranicą.
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B. WYBRANE DANE FINANSOWE

(§ 66.8 .1 RMF inf. bieżące i okresowe)

w tys. zł
Wybrane dane finansowe

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

1 kwartał
2018
narastająco
01.01.201831.03.2018

w tys. EUR

1 kwartał
2017
narastająco
01.01.201731.03.2017

1 kwartał
2018
narastająco
01.01.2018
01.01.201831.03.2018

1 kwartał
2017
narastająco
01.01.201731.03.2017

4 053

3 393

970

791

Zysk(strata) z działalności operacyjnej

240

529

57

123

III.

Zysk(strata) brutto

266

527

64

123

IV.

Zysk(strata) netto

216

437

52

102

V.

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

506

840

121

196

VI.

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

-677

-224

-162

-52

VII.

Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

-320

0

-77

0

Przepływy pieniężne netto, razem

-491

615

-117

143

Aktywa,
ktywa, razem (na koniec kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)

9 999

10 171

2 376

2 439

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na
koniec kwartału bieżącego roku obrotowego
i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

2 593

2 662

616

638

0

0

0

0

Zobowiązania krótkoterminowe
tkoterminowe (na koniec
kwartału bieżącego roku obrotowego i na
koniec poprzedniego roku obrotowego)

1 778

1 887

423

453

Kapitał
pitał własny (na koniec kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)

7 405

7 509

1 760

1 800

Kapitał
ał zakładowy (na koniec kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)

640

640

640

640

6 400 000

6 400 000

6 400 000

6 400 000

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

0,23

0,27

0,06

0,06

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

0,23

0,27

0,06

0,06

II.

VIII.
IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Zobowiązania długoterminowe
ugoterminowe (na koniec
kwartału bieżącego roku obrotowego i na
koniec poprzedniego roku obrotowego)

Liczba akcji (w szt.)) (na koniec kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)
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XVIII.

XIX.

XX.

Wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł/ EUR) (na koniec kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)

Kursy EUR

1,16

1,17

0,27

0,28

1,16

1,17

0,27

0,28

0,05

0,10

0,01

0,02

średnio w okresie

4,1784

4,2891

z ostatniego dnia okresu

4,2085

4,2198

z ostatniego dnia poprzedniego
roku

4,1709

4,4240

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.
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C. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
(§ 66.1 RMF RMF inf. bieżące i okresowe)

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2018 - 31.03.2018 r. i porównywalne dane
finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego.

BILANS (w tys. zł)
Stan na
31.03.2018

AKTYWA

Stan na
31.03.2017

1 262

1 208

1 092

289

166

435

0

0

0

602

637

478

25

25

25

3.1. Od jednostek powiązanych

0

0

0

3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale

0

0

0

25

25

25

I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2.

Rzeczowe aktywa trwałe

3.

Należności długoterminowe

3.3. Od pozostałych jednostek

0

0

15

4.1. Nieruchomości

0

0

0

4.2. Wartości niematerialne i prawne

0

0

0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe

0

0

15

a) w jednostkach powiązanych

0

0

0

b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale

0

0

0

c) w pozostałych jednostkach

0

0

15

4. Inwestycje długoterminowe

4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0

0

0

346

380

140

184

192

133

162

188

7

8 737

8 963

8 057

0

0

0

1 060

1 331

871

2.1. Od jednostek powiązanych

0

0

0

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale

0

0

0

1 060

1 331

871

7 327

7 320

6 856

7 327

7 320

6 856

0

0

0

b) w pozostałych jednostkach

2 886

2 393

2 542

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

4 441

4 928

4 314

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1.

Stan na
31.12.2017

Zapasy

2. Należności krótkoterminowe

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

0

0

0

349

312

329

0

0

0

0

0

0

9 999

10 171

9 149
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BILANS (w tys. zł)
Stan na
31.03.2018

PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Kapitał zapasowy
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
4. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:
-

tworzone zgodnie ze statutem Spółki

-

na udziały (akcje) własne

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 tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

Stan na
31.12.2017

Stan na
31.03.2017

7 405

7 509

640

640

7 058
640

4 582

4 582

4 025

0

0

0

887

887

311

0

0

0

71

71

71

1 721

0

1 645

216

1 721

437

-640

-320

0

2 593

2 662

2 091

348

336

191

45

34

22

302

302

169

36

36

0

krótkoterminowa

266

266

169

1.3. Pozostałe rezerwy

a) długoterminowa
b)

0

0

0

a)

długoterminowe

0

0

0

b)

krótkoterminowe

0

0

0

0

0

0

2.1. Wobec jednostek powiązanych

0

0

0

2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale

0

0

0

2. Zobowiązania długoterminowe

0

0

0

1 778

1 887

1 493

3.1. Wobec jednostek powiązanych

0

0

0

3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale

0

0

0

1730

1 880

1 490

2.3. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe

3.3. Wobec pozostałych jednostek
3.4. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa

razem

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

48

7

2

467

438

407

0

0

0

467

438

407

0

0

0

467

438

407

9 999

10 171

9 149

7 405

7 509

7 058

6 400 000

6 400 000

6 400 000

1,16

1,17

1,10

6 400 000

6 400 000

6 400 000

1,16

1,17

1,10
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POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)
Stan na
31.03.2018

Stan na
31.12.2017

Stan na
31.03.2017

POZYCJE POZABILANSOWE

0

0

0

1. Należności warunkowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Inne (z tytułu)

0

0

0

Pozycje pozabilansowe razem

0

0

0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
-

otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
-

trzymanych 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
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Osoba, której powierzono prowadzenie
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)
1. Kwartał 2018
01.01.201831.03.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:

1. Kwartał 2017
01.01.201731.03.2017

4 053

3 393

0

0

4 053

3 393

0

0

2 884

2 113

0

0

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

2 884

2 113

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0

0

1 170

1 280

385

319

534

427

251

534

1

1

-

od jednostek powiązanych

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

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
(I
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV
IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1.

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0

0

2.

Dotacje

0

0

3.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0

0

4.

Inne przychody operacyjne

1

1

11

6

1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0

0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0

0

11

6

240

529

26

24

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0

0

a) od jednostek powiązanych, w tym:

0

0

0

0

0

0

0

0

24

24

0

0

0

0

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
(VI+VII
X. Przychody finansowe

-

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:
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0

0

4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0

0

5. Inne

2

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0

0

4.

0

25

266

527

49

90

-

w jednostkach powiązanych

XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
-

dla jednostek powiązanych

2. Strata rozchodu aktywów finansowych, w tym:
-

w jednostkach powiązanych

Inne

XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI)
XIII. Podatek dochodowy
a)

część bieżąca

30

115

b)

część odroczona

19

-24

0

0

216

437

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

1 500

1 751

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

6 400 000

6 400 000

0,23

0,27

6 400 000

6 400 000

0,23

0,27

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

Zysk (starta) na jedna akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)
1. Kwartał
2018
01.01.201831.03.2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

Rok 2017
01.01.2017
01.01.201731.12.2017

1. Kwartał
2017
01.01.201731.03.2017

7 509

6 621

6 621

a)

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

b)

korekty błędów

0

0

0

7 509

6 621

6 621

640

640

640

Zmiany kapitału zakładowego

0

0

0

zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

emisji akcji (wydania udziałów)

0

0

0

zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

umorzenia akcji (udziałów)

0

0

0

640

640

640

4 582

4 025

4 025

Zmiany kapitału zapasowego

0

557

0

zwiększenia (z tytułu)

0

557

0

-

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

0

0

0

-

podziału zysku (ustawowo)

0

0

0

-

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość)

0

557

0

zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

pokrycia straty

0

0

0

4 582

4 582

4 025

0

0

0

II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu
danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1.
a)
b)
1.2.

Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Kapitał zapasowy na początek okresu
2.1.
a)

b)
2.2.

Kapitał zapasowy na koniec okresu

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

3.1.

Zmiany kapitału
z aktualizacji wyceny

0

0

0

a)

zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b)

zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

zbycia środków trwałych

0

0

0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0

0

0

887

311

311

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

0

576

0

zwiększenia (z tytułu)

0

576

0

zasilenie kapitału dywidendowego

0

576

0

zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

-

3.2.

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
4.1.
a)
b)
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4.2.

0

0

887

887

311

1 401

1 645

1 645

1 401

1 645

1 645

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
5.1.

0

wartość sprzedanych akcji

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a)

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

b)

korekty błędów

0

0

0

1 401

1 645

1 645

zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

podziału zysku z lat ubiegłych

0

0

0

zmniejszenia (z tytułu)

0

1 645

0

-

zasilenie kapitału zapasowego

0

557

0

-

zasilenie kapitału dywidendowego

0

576

0

-

wypłata dywidendy

0

512

0

1 401

0

1 645

5.2.
a)
b)

Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu
danych porównywalnych

5.3.

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4.

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

0

0

0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

korekty błędów

0

0

0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych

0

0

0

zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

0

0

0

zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

5.6.

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

0

5.7.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

1 401

0

1 645

-104

1401

437

216

1721

437

0

0

0

-320

-320

0

7 405

7 509

7 058

a)
b)
5.5.
a)
b)

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)

7 405
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA (w tys. zł)
1. Kwartał 2018
01.01.201831.03.2018

1. Kwartał 2017
01.01.201731.03.2017

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
216

437

290

402

103

99

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

-4

26

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-9

-11

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

0

0

11

-3

0

0

270

461

-109

58

27

-228

0

0

506

840

2 368

966

0

0

0

0

10

16

a) w jednostkach powiązanych

0

0

-

zbycie aktywów finansowych

0

0

-

dywidendy i udziały w zyskach

0

0

-

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0

0

-

odsetki

0

0

-

inne wpływy z aktywów finansowych

0

0

b) w pozostałych jednostkach

10

16

-

zbycie aktywów finansowych

0

0

-

dywidendy i udziały w zyskach

0

0

-

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0

8

-

odsetki

10

8

-

inne wpływy z aktywów finansowych

0

0

2 358

950

I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja

5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/+/
II)
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:

4. Inne wpływy inwestycyjne
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II.

2 350

950

8

0

3 045

1 190

192

40

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

0

0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0

0

-

lokaty powyżej 3 m-cy

-

pożyczki krótkoterminowe

Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

a)

w jednostkach powiązanych

0

0

-

nabycie aktywów finansowych

0

0

-

udzielone pożyczki długoterminowe

0

0

b)

w pozostałych jednostkach

0

0

-

nabycie aktywów finansowych

0

0

-

udzielone pożyczki długoterminowe

0

0

2 853

1 150

2 853

1 150

0

0

-677

-224

0

0

0

0

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

0

0

2. Kredyty i pożyczki

0

0

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

0

0

4. Inne wpływy finansowe

0

0

320

0

0

0

4. Inne wydatki inwestycyjne
-

lokaty powyżej 3 m-cy

-

pożyczki krótkoterminowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.

II.

Wpływy

Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

320

0

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku

0

0

4. Spłaty kredytów i pożyczek

0

0

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0

0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0

0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego

0

0

8. Odsetki

0

0

9. Inne wydatki finansowe

0

0

-320

0

-491

615

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-B.III
+/
+/C.III)
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-487

590

4

-26

F. Środki pieniężne na początek okresu

4 938

3 703

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

4 447

4 318

53

3

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

-

o ograniczonej możliwości dysponowania
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D. INFORMACJA
NFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO
KRÓCONEGO

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
( § 66.5 RMF RMF inf. bieżące i okresowe)

1.

Zasady sporządzania raportu kwartalnego.
kwartalnego

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku zostało sporządzone
zgodnie z następującymi przepisami:
− Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z
2018 roku poz. 395 z późniejszymi zmianami),
− Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
członkows
(Dz. U. z 2018
201 roku poz.
757),
− Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 października 2005 roku w sprawie
zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, wymaganych w
prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej
Rzeczpospolite
Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (tekst jednolity w
Dz. U. z 2017 roku poz. 1927 z późniejszymi zmianami)
Ogólne zasady sporządzenia sprawozdania
Przy sporządzaniu sprawozdania przyjęto metody i zasady zgodnie z polityką
rachunkowości obowiązującą w Spółce.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są Spółce znane okoliczności i
zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania
przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego
Dlate
sprawozdanie
sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie
krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
Zasady
asady polityki rachunkowości nie uległy zmianie. O wszystkim Spółka informowała
w raportach kwartalnych: SA-Q
SA
1/2008, SA-Q 3/2010 oraz SA-Q
Q 1/2015.
2.

Istotne zmiany
ny wielkości szacunkowych w I kwartale 2018 roku.
Nie wystąpiły istotne zmiany w wielkościach szacunkowych.

3.

Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał
własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze
względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.
Nie wystąpiły nietypowe pozycje.
pozycje

4.

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w
prezentowanym okresie
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Sezonowość w niewielkim stopniu wpływa na świadczenie usług przez IFIRMA SA w
okresie, za który sporządzono niniejszy raport.
5.

Informacja o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do wartości netto
możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu
onywała odpisów aktualizujących wartości
Spółka w I kwartale 2018 roku nie dokonywała
zapasów ani nie odwracała tychże odpisów.

6.

Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów
Spółka w I kwartale 2018 roku nie dokonywała odpisów aktualizujących ani nie
odwracała odpisów aktualizujących wartości z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
prawny
lub
innych aktywów.

7.

Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
W I kwartale 2018 roku nie było tworzonych, zwiększanych, wykorzystywanych ani
rozwiązywanych rezerw.

8.

Informacje o
dochodowego

rezerwach

i

aktywach

z

tytułu

odroczonego

podatku

Zawiązano rezerwę na podatek odroczony w wysokości 45 tys. zł,, która powstała w
związku z naliczeniem odsetek od lokat zapadalnych w następnych okresach,
okresach
przyspieszonej amortyzacji oraz naliczonych należności opodatkowanych w
momencie otrzymania płatności.
płatności
Natomiast aktywo z tytułu podatku
p
dochodowego w wysokości 184 tys. zł zostało
utworzone przede wszystkim w oparciu o kwoty wynikające z należnych składek na
ubezpieczenia społeczne
ne od umów o pracę i umów cywilnoprawnych do zapłaty w
następnych okresach sprawozdawczych, rezerw na niewykorzystane urlopy i
niewypłaconych w danym okresie umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń
międzyokresowych przychodów.
9.

Informacje o istotnych transakcjach
transakcjach nabycia
aktywów trwałych

i sprzedaży

rzeczowych

Nie wystąpiły istotne transakcje.
10. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych
aktywów trwałych
Nie wystąpiły istotne zobowiązania.
11. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
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Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej Spółka nie była stroną żadnego istotnego postępowania
dotyczącego zobowiązań ani wierzytelności.
12. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów
Nie wystąpiły korekty błędów.
13. 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
ywa 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.
14. Informacje 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.
15. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego
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, z wyjątkiem
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 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 majątkowej,
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego
emitenta,
f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w
ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na
sytuację majątkową, finansową
finansową i wynik finansowy emitenta
Spółka w I kwartale 2018 roku nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi.
16. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości godziwej
instrumentów finansowych
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Spółka nie posiada instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.
17. Informacje dotyczące zmiany
zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku
zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
Zdarzenia takie nie wystąpiły.
wystą
18. Informacje dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych
papierów wartościowych
Nie wystąpiła emisja, wykup ani spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych.
19. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i
w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i
uprzywilejowane
W I kwartale 2018 roku, realizując
r
Politykę Dywidendową Spółki,, Zarząd zgodnie z
uchwałami nr 1/11/2017
/11/2017 i 2/01/2018 wypłacił akcjonariuszom zaliczki na poczet
dywidendy odpowiednio za III i IV kwartał 2017 roku.
Rada Nadzorcza wyraziła zgody na wypłaty zaliczek
zaliczek w uchwałach nr 20/2017 i
1/2018.
Wysokość zaliczek została określona stosownie do art. 349 § 2 zd. 2 KSH i stanowi
nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego,
wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30.06.2017,
30.06.2017, zbadanym
przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku,
którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy
oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Dzień
dywidendy

Dzień
wypłaty
dywidendy

Wysokość
dywidendy
na jedną
akcję w zł.

zal. za III kw. 2017

03.01.2018

10.01.2018

0,02

6 400 000,00

128 000,00

zal. za IV kw. 2017

02.03.2018

09.03.2018

0,03

6 400 000,00

192 000,00

Dywidenda
z zysku za rok
obrotowy

Ilość akcji
objętych
dywidendą

Łączna kwota
wypłaconej
dywidendy
w zł.

Wśród akcji Spółki występują jedynie akcje serii A uprzywilejowane co do głosu tj. na
jedną akcję uprzywilejowaną przypadają dwa głosy.
20. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w
znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta
W okresie po sporządzeniu skróconego sprawozdania finansowego nie wystąpiły
zdarzenia
darzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
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21. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
obrotowego
Nie występują.
22. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta
W związku z dynamicznym rozwojem Spółka na koniec I kwartału 2018 roku
odnotowała 30-procentowy
procentowy wzrost zatrudnienia w stosunku do końca I kwartału 2017
roku.
Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia zatrudnienia w dziale serwisu
oraz BR ifirma.pl, gdzie obserwuje się w związku z wejściem obowiązkowego JPK
większe zainteresowanie klientów usługami księgowymi.
Natomiast wzrost
zrost kosztów wynagrodzeń wyniósł 40%. Dysproporcja w stosunku do
wzrostu zatrudnienia wynika z ogólnego wzrostu kosztów pracy.
W kosztach wynagrodzenia znajduje się również większość kosztów prowadzenia
prac programistycznych OctoCRM, które w kosztach I kwartału 2017 roku nie
występowały.
Wynik I kwartału 2018 roku pomniejszyły koszty prac rozwojowych w wysokości
około 171 tys. zł związanych w szczególności z przygotowywaniem OctoCRM oraz
słabe wyniki pozostałych działalności niezwiązanych z serwisem ifirma.pl.
Poza informacjami, które zostały podane powyżej i w niniejszym
iejszym 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.

Joanna Permus

Wojciech Narczyński

Agnieszka Kozłowska

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg

prezes zarządu

wiceprezes zarządu

Wrocław, 10.05.2018

22
wszystkie kwoty podane są w tys. złoty
łotych o ile nie podano inaczej

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2018–31.03.2018
01.01.2018
Data publikacji: 18 maja 2018 roku

E. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
1.

(§ 66.8 pkt. 2-13 RMF inf. bieżące i okresowe)

Zwięzły opis dokonań lub niepowodzeń Spółki wraz z wykazem
najważniejszych zdarzeń w I kwartale 2018 roku
1.1. Istotne umowy dla działalności Spółki
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku Emitent nie zawarł umów
istotnych oraz nie dokonał transakcji w ramach obecnie obowiązujących umów
o istotnym charakterze.
akterze.
1.2. Rozwój serwisu ifirma.pl
W I kwartale 2018
201 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu w ramach
rozwoju serwisu ifirma.pl i jego dostosowania do wymogów przepisów
prawnych:
1) dostosowano i przygotowano serwis do zmian wymaganych wejściem
w życie RODO,
2) dostosowano serwis do zmian na rok 2018 m.in.
m.in. w zakresie:
zakresie składek
ZUS, ewidencji środków trwałych z dwoma KŚT (2010 i 2016),
zmiany w uldze B+R, zaliczki
zaliczk na PIT do 1000 zł, ulgi
ulg na start,
3) w ramach prac nad plikami JPK: dostosowano je do wymogów MF,
usprawni
usprawniono
oraz zaktualizowano je m.in. o JPK_FAKTURA
generowan
generowanego
od razu dla wszystkich walut, ulepszono
ulepsz
mechanizm
generowania JPK na potrzeby konwertera, dodano wiadomość e-mail
do klienta informującą
informując
o odrzuceniu deklaracji, umożliwiono
wykazywan
wykazywanie
kontrahenta zamiast Urzędu Celnego w przypadku
księgowania
owania dokumentów celnych w Ewidencjach VAT oraz w plikach
JPK_VAT
JPK_VAT,
4) udostępniono w pakiecie Faktura+ możliwości dodawania własnej
skrzynki e-mail,
e
5) zmieniono
iono wizualną prezentację formularzy: rejestracji i logowania
oraz konfigurację
konfiguracj nowych kont w serwisie,
6) dodano nowy formularz wezwania do zapłaty w przypomnieniach
dotyczących faktur sprzedaży,
sprzedaży
7) przygotowano nowe wersje
wer
formularzy: PIT-28,
28, PIT-28/A,
PIT
8) udostępniono opcję wysyłania deklaracji PIT-28
PIT 28 za pomocą danych
autoryzujących,
9) przygotowano
przygotowan nowe wersje formularzy zaświadczeń:
ń: ZUS Z-3a
Z
i ZUS
Z-3b,
10) stworzono
tworzono i dokonano aktualizacji mechanizmu importu przychodów
z aplikacji: Uber oraz Taxify,
11) rozszerzono serwis o wiele dodatkowych funkcji zgodnie z życzeniem
użytkowników serwisu,
12) dodawano nowe treści do bazy
bazy wiedzy dostępnej pod adresem
pomoc.ifirma.pl,
13) rozwijano aplikację mobilną ifirma.pl, gdzie do
o wersji na platformie
Android dodano między innymi system zarządzania
a powiadomieniami
oraz rozpoczęto prace nad nową wersją dla IOS,
14) stworzon
no mechanizm weryfikacji
acji zgodności JPK z deklaracjami VATVAT
7/VAT-7K
7K,
15) w aplikacji magazynowej dodano pakiet zmian i ulepszeń zgodnie z
uwagami zgłaszanymi przez użytkowników m.in. powiązanie aplikacji
magazyn
magazynu
z modułem kasy fiskalne w zakresie wystawianych
paragonów
paragonów,
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16) dodano na koncie nievatowca formularz faktury w walucie obcej,
dokumentującej transakcję wewnątrzwspólnotowego świadczenia
usług, opcję wystawiania faktur seryjnie pliku JPK_FAKTURA,
JPK_FAKTURA
17) dodano opcję
opcj usuwania z serwisu pełnomocnictwa UPL-1
UPL i OPL-1
18) przy dodawaniu kontrahentów w serwisie usprawniono
sprawniono pobieranie
danych z bazy GUS,
19) rozbudowano
rozbudowa
formularz wydatku uniwersalnego umożliwiając
zaksięgowanie niestandardowych lub pominiętych wydatków oraz
ulepszon
no formularz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
towarów
który daje możliwość księgowania kosztów ubocznych zakupu wraz z
zakupionym towarem jednym wpisem.
wpisem
1.3. 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
PIT-36L, PIT-37,
37, PIT-38,
PIT
PIT-39 wraz z załącznikami.
Klienci posiadający konto w 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
podpisu
elektronicznego,
ponieważ
potwi
potwierdzeniem
tożsamości jest weryfikacja pięciu
pięciu osobistych cech podatnika.
Niniejsze działania miały wpływ na wzrost liczby użytkowników ifirma.pl a
przez to i na rozwój serwisu.

1.4. System OctoCRM
W 2017 roku Spółka rozpoczęła prace przygotowawcze nad systemem do
fakturowania skierowanym na rynek międzynarodowy. Zarząd ocenia stan
prac nad systemem Octo na koniec I kwartału 2018 jako adekwatny do
poniesionych kosztów.
1.5. Wprowadzenie akcji na wniosek akcjonariusza na GPW
30 sierpnia 2017 roku na wniosek akcjonariusza na podstawie art. 334
Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu IFIRMA SA, Zarząd
Spółki podjął uchwałę dotyczącą zamiany 327 500 akcji imiennych serii A na
akcje na okaziciela serii A.
Zamiana ta, zgodnie
godnie z § 10 ust. 3 Statutu IFIRMA SA, spowodowała
jednoczesną utratę uprzywilejowania tychże akcji.
Zgodnie
z
wnioskiem
akcjonariusza
powyższe
akcje
zostały
zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu GPW 19.01.2018.
Struktura kapitału zakładowego
zakła
IFIRMA SA w okresie 1.01.2018-31.03.2018
1.01.2018
przedstawia się następująco i nie zmieniła się do dnia publikacji niniejszego
sprawozdania:



1 835 000 akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10zł
każda
665 000 akcji zwykłych serii A o wartości
wartości nominalnej 0,10zł każda
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2 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10zł każda
1 400 000 akcji zwykłych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Liczba akcji w kapitale
sprawozdania: 6 400 000.
000

zakładowym

na

dzień

publikacji

niniejszego

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji niniejszego
sprawozdania: 8 235 000.
1.6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
W dniu 24 kwietnia 2018
201 roku w siedzibie Spółki we Wrocławiu, odbyło się
Walne Zgromadzenie
gromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem
dkiem 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2017
roku do dnia 31 grudnia
grud
2017 roku
Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji
Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1
stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
2017 roku
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu
dotyczącego
zącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z
wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
grudnia 2017 roku
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom
członko
Rady
Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku
do dnia 31 grudnia 2017 roku
Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania
wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanych przez
Spółkę zysków za lata 2011-2017
2011
Wolne głosy i wnioski
Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenia

Spółka informowała o tym w raportach bieżących 8/2018
8 z dnia 27 marca
2018 roku i 15/2018
15/201 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
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1.7. Fundusz Dywidendowy
D
Uchwałą nr 17 z 24 kwietnia 2018
201 roku Walne Zgromadzenie podwyższyło w
Spółce Fundusz Dywidendowy
D
z 576 tys. zł do 1 280 tys. zł. Kwota ta
umożliwia Zarządowi wypłatę zaliczek na dywidendę w wysokości do 20 gr na
akcję. Podkreślić należy, że Fundusz Dywidendowy nie stanowi bufora na
wypłaty w ewentualnych słabszych kwartałach, jego funkcją jest jedynie
umożliwienie wypłat
wypłat zaliczkowych. Kwoty 20gr na akcję nie należy
interpretować jako wskazówki, ile wyniosą zaliczki na dywidendę w roku 2018.
2.

Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze,
mający istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe
W I kwartale
ale 2018 nie miały miejsca nietypowe zdarzenia, które miałyby
wpływ na sprawozdanie finansowe.

3.

Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku
połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami
zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału,
restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie
jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta
będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących
go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać
skonsolidowanych sprawozdań finansowych - dodatkowo wskazanie
przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji
IFIRMA SA nie tworzy grupy kapitałowej ani nie jest jednostką dominującą.

4.

Stanowisko zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania
wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle
wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do
wyników prognozowanych
IFIRMA SA nie publikowała prognoz
prognoz wyników finansowych. Podała natomiast
do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2018
roku w raporcie bieżącym nr 18/2018 z 10 maja 2018 roku. Opublikowane
dane w niniejszym raporcie kwartalnym nie różnią się od danych
opublikowanych wyżej wspomnianym raporcie bieżącym.

5.

Wskazanie
skazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu
kwartalnego 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
własności znacznych pakietów akcji Spółki w
okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego
W poniższych tabelach IFIRMA SA prezentuje dane zgodnie z otrzymanymi od
akcjonariuszy informacjami.
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Dane na dzień publikacji SA-Q
SA
3/2017 (9.11.2017r.)
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

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

zamiany

5,34%*

akcji

Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
Razem liczba głosów w kapitale zakładowym: 8.235.000
Dane na dzień publikacji niniejszego raportu (18.05.201
(
.2018)
Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba
głosów

Udział
w liczbie
głosów

1 635 000

25,55%

2 670 000

32,42%

Marta Przewłocka*

870 398

13,60%

1 430 398

17,37%

Agnieszka Kozłowska

350 019

5,47%

Akcjonariusz

Liczba akcji

Wojciech Narczyński

590 019

7,16%

* zgodnie z zawiadomieniem z 27.04.2018

Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
Razem liczba głosów w kapitale zakładowym:
z
8.235.000
00
6.

Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich
przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień przekazania
raportu kwartalnego,
kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania,
w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego,
okresowego odrębnie
dla każdej z osób
Zgodnie z otrzymanymi
zymanymi 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.
SA
3/2017 (9.11.2017r.)
Dane na dzień publikacji SA-Q

Imię
i nazwisko
Wojciech
Narczyński
Agnieszka
Kozłowska
Michał
Masłowski
Piotr Rybicki

Pełniona
funkcja
Prezes Zarządu
Wiceprezes
Zarządu
Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Wiceprzewodni
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Liczba
akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

1 710 000

26,72%

Udział
w liczbie
głosów

Ilość
głosów

2 820 000 34,24%*

275 019

4,30%

440 019

5,34%*

2 400

0,04%

2 400

0,03%*

0

0,00%

0

0,00%
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Łukasz Kocur
Tomasz
Stanko
Monika
Wysocka

Członek Rady
Nadzorczej
Członek Rady
Nadzorczej
Członek Rady
Nadzorczej

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

* 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
Dane na dzień publikacji niniejszego raportu (18.05.201
(
.2018)
Imię
i nazwisko
Wojciech
Narczyński
Agnieszka
Kozłowska
Michał
Masłowski

Pełniona
funkcja
Prezes Zarządu

Liczba
akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

Ilość
głosów

Udział
w liczbie
głosów

1 635 000

25,55%

2 670 000

32,42%

Wiceprezes
350 019
5,47%
590 019
Zarządu
Przewodniczący
2 400
0,04%
2 400
Rady Nadzorczej
Wiceprzewodni
Wiceprzewodni0
Piotr Rybicki
czący Rady
0,00%
0
Nadzorczej
Członek Rady
Łukasz Kocur
0,00%
0
0
Nadzorczej
Tomasz
Członek Rady
0
0,00%
0
Stanko
Nadzorczej
Monika
Członek Rady
0
0,00%
0
Nadzorczej
Wysocka
Razem liczba akcji w kapitale zakładowym: 6.400.000
Razem liczba głosów w kapitale zakładowym: 8.235.000

7,16%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

7.

Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem,
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności
emitenta lub jego
jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu
postępowania,
wartości
przedmiotu
sporu,
daty
wszczęcia
postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska
emitenta
W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku przed sądem,
organem właściwym
iwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej Spółka nie była stroną żadnego istotnego
postępowania dotyczącego
dotycząceg zobowiązań ani wierzytelności.

8.

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną
jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały
zawarte na warunkach innych 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, zawierające w szczególności:
a) Informację o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
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b) Informację o powiązaniach Spółki lub jednostki od niego zależnej
z podmiotem będącym strona transakcji;
c) Informację o przedmiocie transakcji;
d) Istotne warunki transakcji, z uwzględnieniem warunków
finansowych
oraz
wskazaniem
określonych
przez
strony
warunków charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności
odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla
danego rodzaju umów,
e) Innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne
do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku
finansowego
wego emitenta,
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
W I kwartale 2018
8 powyższe zdarzenia w IFIRMA SA nie wystąpiły.
9.

Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego
zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu,
jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest
znacząca, z określeniem:
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
jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Spółką a podmiotem,
który zaciągnął kredyty lub pożyczki.
W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku Spółka nie udzieliła
znaczących poręczeń,
poręczeń kredytów, pożyczek ani gwarancji.

10.

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 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.

11.

Wskazanie
zanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na
osiągnięte przez nią
ni wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału.
W związku z prowadzeniem przez Spółkę prac rozwojowych, w szczególności
pracami nad OctoCRM,
OctoCRM, należy się spodziewać w następnych kwartałach
kosztów w wysokości ok. 170 tys. zł kwartalnie.
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Spółka nie zidentyfikowała innych czynników niż wyżej wymienione,
wymienione które w
istotny sposób mogłyby mieć wpływ wyniki osiągalne przez nią w
perspektywie co najmniej
najmni kolejnego kwartału.

Wojciech Narczyński

Agnieszka Kozłowska

prezes zarządu

wiceprezes zarządu

Wrocław, 10.05.2018
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