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1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 

Szanowni Akcjonariusze, Drodzy Inwestorzy! 

Niniejszym przekazujemy Państwu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej 

MBF, gdzie jednostką dominującą jest firma MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Skonsolidowany raport roczny zawiera skonsolidowane roczne sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz 

sprawozdaniem zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MBF. 

Ubiegły rok zamknięto przychodami ze sprzedaży w wysokości: 2.610.615 zł. Podobnie 

jak w przypadku wyniku jednostkowego, tak i na poziomie skonsolidowanym 

odnotowano stratę netto na poziomie 448.557,81. Wskaźnik EBITDA wyniósł:  

-105.534,02 zł przy wskaźniku EBIT na poziomie: -262.457,69 zł. 

Ujemny wynik finansowy determinowany jest przez wynik finansowy spółki 

dominującej MBF Group S.A. i jest efektem sporych nakładów na prace związane z 

usługami doradztwa biznesowego oraz budową zespołu analiz rynkowych. Zaznaczyć 

przy tym należy, że już pod koniec ubiegłego roku spółka mogła pochwalić się kilkoma 

zleceniami z zakresu doradztwa oraz przekrojowych analiz rynkowych. 

Dodatkowo istotną częścią kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa była współpraca w 

obszarze umacniania całej grupy kapitałowej. Szczególnie mocno jednostka 

dominująca współpracuje ze spółką zależną MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie w zakresie inwestycji średnio- i krótkoterminowych. Tego typu 

przedsięwzięcia od kilku miesięcy są przeprowadzane tylko i wyłącznie poprzez 

wymienioną spółkę. 

Zarząd jednostki dominującej stoi na stanowisku, że całość działań powinna przynieść 

pozytywny efekt w wynikach za przyszłe lata – tak spółki MBF Group S.A., jak i spółek 

zależnych, powiązanych i stowarzyszonych. 
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Mimo poniesionej straty cieszyć powinny poprawiające się wskaźniki płynności 

finansowej przedsiębiorstwa. Obecnie wskaźnik płynności finansowej I i II stopnia 

znajduje się lub jest w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. bezpiecznej wartości. 

Dodatkowo w 2015 roku poprawie uległ tzw. złotej reguły bilansowej. To co może 

niepokoić, to wydłużenie okresu spływu należności oraz pogorszenie wskaźnika 

rentowności majątku (ROA) i kapitału własnego (ROE). 

W dłuższym terminie zarząd spółki dominującej zakłada wzrost wartości posiadanych 

aktywów. Spółka wspiera wszystkie podmioty wchodzące w skład szeroko pojętej grupy 

kapitałowej, tak aby działała ona w sposób zorganizowany i zharmonizowany. 

Podstawową wartością dodaną grupy i długofalowym celem strategicznym winna być 

synergia wynikająca ze współdziałania poszczególnych jej podmiotów. 

W tym kontekście wartym odnotowania jest udany start spółki Vabun S.A., która już w 

pierwszym roku działalności, mimo sporych nakładów inwestycyjnych, odniosła zysk 

na poziomie netto. Dodatkowo spółka MBF Financial Advisory SRL uzyskała status 

Autoryzowanego Doradcy rynku AeRO bukaresztańskiej giełdy i rozpoczęła 

przygotowania do pierwszego debiutu na tamtejszym rynku. Te i inne czynniki 

skłaniają do tego by z optymizmem patrzeć na rozwój całej Grupy MBF. 

Zapraszam do zapoznania się z lekturą skonsolidowanego raportu rocznego Grupy 

Kapitałowej MBF za 2015 rok. 

W imieniu Zarządu, 

 

Robert Krassowski 

Prezes Zarządu 

MBF Group S.A. 
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2 WYBRANE DANE FINANSOWE 

Niniejsza część Raportu Rocznego 2015 zawiera wybrane informacje finansowe 

zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) 

podsumowujące sytuację finansową Grupie Kapitałowej MBF w okresie od 1 stycznia 

2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.  

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy: 

a. z dnia 31.12.2014 roku – tabela nr 251/A/NBP/2014, 

b. z dnia 31.12.2015 roku – tabela nr 252/A/NBP/2015. 

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 

przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich 

kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni 

dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrotowego: 

a. za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 roku, 

b. za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 roku. 

 

 

 

  

Wyszczególnienie
Kurs euro na dzień bilansowy 

(31 grudnia)

Średni kurs euro w okresie

od 1 stycznia do 31 grudnia

2014 rok 4,2623 zł                                            4,1893 zł                                            

2015 rok 4,2615 zł                                            4,1848 zł                                            
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BILANS 

 

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

 

 

 

2015 2014 2015 2014

Aktywa 5 312 665,60 4 652 162,00 1 246 665,63 1 091 467,52

Aktywa trwałe 2 117 441,73 1 958 831,07 496 877,09 459 571,37

Inwestycje długoterminowe 2 089 266,00 1 784 670,00 490 265,40 418 710,56

Aktywa obrotowe 3 195 223,87 2 693 330,93 749 788,54 631 896,14

Należności krótkoterminowe 721 242,63 330 115,00 169 246,19 77 449,97

Inwestycje krótkoterminowe 2 466 497,30 2 360 750,11 578 786,18 553 867,66

Pasywa 5 312 665,60 4 652 162,00 1 246 665,63 1 091 467,52

Kapitał własny 3 775 030,41 4 224 326,22 885 845,46 991 090,78

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 537 635,19 427 835,78 360 820,18 100 376,74

Bilans
dane w PLN dane w EUR

2015 2014 2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży 2 610 615,31 2 760 215,63 623 832,75 658 872,75

Koszty działalności operacyjnej 2 964 893,30 2 623 874,94 708 491,04 626 327,77

Amortyzacja 156 923,67 144 283,26 37 498,49 34 440,90

Zysk (strata) na sprzedaży -354 277,99 136 340,69 -84 658,28 32 544,98

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -336 638,38 130 363,25 -80 443,12 31 118,15

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -451 677,81 72 133,53 -107 932,95 17 218,52

Zysk (strata) brutto -451 907,81 72 133,53 -107 987,91 17 218,52

Zysk (strata) netto -448 557,81 72 394,53 -107 187,39 17 280,82

Rachunek zysków i strat
dane w PLN dane w EUR
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

 

2015 2014 2015 2014

Zysk (strata) netto -448 557,81 72 394,53 -107 187,39 17 280,82

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej
-205 095,73 245 662,99 -49 009,69 58 640,58

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej
-242 539,51 359 386,96 -57 957,25 85 786,88

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej
3 874,22 -170 715,85 925,78 -40 750,45

Przepływy pieniężne netto razem -443 761,02 434 334,10 -106 041,15 103 677,01

Środki pieniężne na początek okresu 616 425,17 122 829,07 147 300,99 29 319,71

Środki pieniężne na koniec okresu 172 664,15 557 163,17 41 259,83 132 996,72

dane w PLN dane w EUR
Rachunek przepływów pieniężnych
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3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(Dz. U. z 2013 r. , poz. 330 z pózn. zm.) Zarząd podmiotu dominującego zapewnił 

sporządzenie  rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2015r., jak też jego wyniku finansowego za rok 

obrotowy 1.01.2015r. do 31.12.2015r. 

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd zapewnił 

wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzania sprawozdania finansowego. Przy 

wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Grupa 

Kapitałowa będzie kontynuowała działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć 

przyszłości w nie zmniejszonym zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i 

prawnym. Zarząd podmiotu dominującego ponosi odpowiedzialność za wykonywanie 

obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa. 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Dane identyfikujące jednostkę dominującą 

1.1 Nazwa Spółki 

MBF Group Spółka Akcyjna 

1.2 Siedziba Spółki 

ul. Bysławska 82 | 04-994 Warszawa 

1.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Siedziba sądu:   Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji:              10.03.2011 r. 

Numer rejestru:              0000380468 

 

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki dominującej zgodnie z jej 

statutem jest: 

o PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania 

 

1.4 Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane 

objęte zostały skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

 

Lp. Nazwa i siedziba 

spółki 

Przedmiot działalności Zakres 

podporządkowania 

Udział w 

kapitale 

(%) 

Udział w 

głosach 

(%) 

1. MBF Inwestycje 

Kapitałowe Sp. z o.o. 

04-994 Warszawa 

ul.Bysławska 82 

lok.415 

Pozostała finansowa 

działalność usługowa, 

gdzie indziej 

niesklasyfikowana z 

wyłączeniem ubezpieczeń  

i funduszów 

emerytalnych 

Jednostka zależna, 

konsolidowana 

metodą pełną 

 

100 % 

 

100% 
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1.5 Wykaz jednostek powiązanych, których dane nie są objęte skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym 

L.p Jednostka powiązana  Zaangażowanie w 

kapitale (%) 

Wartość inwestycji wg ceny 

nabycia  (PLN) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Instytut Biznesu Sp. z o.o. 

 Kamea Consulting Sp. z o.o. 

Rara Avis Sp. z o.o 

Pretendo Sp. z o.o. 

MBF Financial Advisory  SRL (Rumunia) 

Promo Polska Sp. z o.o. 

OLS SA 

Getbol Sp. z o.o. 

AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. 

34,23 % 

47,06% 

49,64% 

41,31% 

50,00% 

48,72% 

30,00% 

26,00% 

45,00% 

1 784 670,00 

249 216,00 

54 600,00 

780,00 

9 820,00 

404 000,00 

121 200,00 

485 810,00 

3 180,00 

 Razem:  3 174 426,00 

 

1.6 Okres objęty sprawozdaniem 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od dnia 

1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

Rok 2015 jest pierwszym okresem sprawozdawczym, za jaki zostało sporządzone 

sprawozdanie skonsolidowane. Spółka dominująca posiadała kontrolę nad spółką 

zależną od początku jej działalności gospodarczej tj. od 2.10.2013r. Jednak ze 

względu na znikomą skalę działalności spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z 

o.o. w 2014r. oraz nieistotny wpływ danych tej spółki na dane skonsolidowane w 

2014r. dla celów sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego przyjmuje się, że 

przejęcie kontroli miało miejsce 1 stycznia 2015r. Dane porównawcze w 

niniejszym sprawozdaniu obejmują dane Spółki dominującej. 

 

1.7 Kontynuacja działalności 

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę co najmniej 12 kolejnych 

miesięcy i dłużej; nie są znane okoliczności, które mogłyby wskazywać na 

istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez spółkę. 
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2. Znaczące zasady rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady 

rachunkowości: 

 

2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z 

praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady 

rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 330; ostatnie zmiany Dz. U. z 

2015 poz. 1893). 

Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są 

one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku 

obrotowym. 

 

2.2 Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze 

sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy 

sporządzono stosując identyczne zasady (politykę) zarówno rachunkowości, jak i 

metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. 

 

2.3 Przychody i koszty 

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w 

okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania 

płatności. 

Grupa Kapitałowa prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz 

sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Rachunek 

przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 

 

2.4 Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży usług obejmują należne lub uzyskane od kontrahentów 

kwoty, pomniejszone o podatek VAT. Ponadto Grupa Kapitałowa prowadziła 

sprzedaż zwolnioną z podatku VAT, dotyczącą obrotu akcjami, udziałami, 

papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, na podstawie 
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art. 43 ust. 1 pkt.41 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż odbywała się 

z wykorzystaniem rachunku maklerskiego na polskiej giełdzie oraz poprzez 

umowy cywilno-prawne. 

 

2.5 Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia 

lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metoda liniową w 

następującym okresie: 

Oprogramowanie 2 lata 

Wartość firmy 5 lat 

 

2.6 Środki trwałe 

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen 

nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 

(umorzeniowe), a także odpisy aktualizujące ich wartość. 

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, amortyzowane są metodą liniową w okresie 

odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następnego po przyjęciu środka 

trwałego do używania. Dla celów podatkowych stosuje się roczne stawki 

amortyzacyjne, wynikające z Wykazu Stawek Amortyzacyjnych stanowiących 

Załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych, określające wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania 

przychodu. 

Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł netto są 

jednorazowo umarzane i  odpisywane w ciężar kosztów w momencie 

przekazania do użytkowania. 

 

2.7 Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o 

odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 
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2.8 Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego to przede wszystkim odsetki oraz inne koszty 

ponoszone przez jednostkę w związku z pozyskaniem obcych środków, czyli w 

wyniku: 

- zaciągnięcia kredytów, 

- zaciągnięcia pożyczek, 

- umów leasingu finansowego. 

Koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszt okresu, w którym 

zostały poniesione. 

 

2.9 Inwestycje długoterminowe 

Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 

(z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych) 

wycenia się w cenie nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. 

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji 

Grupa Kapitałowa wycenia według zasad określonych dla środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych. 

 

2.10 Zapasy 

Zapasy ustala się następujące zasady wyceny stanów i rozchodów rzeczowych 

składników majątkowych: 

 materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby 

administracyjno-gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym 

odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur 

(rachunków) pod datą ich zakupu, 

 towary stanowiące zapasy w magazynach wprowadza się do ksiąg w 

cenach zakupu, zaś koszty związane z ich nabyciem jako nie mające 

istotnego ujemnego wpływu na wartość zapasów i wynik finansowy 

zalicza się do kosztów działalności spółki, 

 materiały służące jako surowce do wytwarzania produktów wycenia się 

wg cen zakupu, 
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 półprodukty wprowadza się do ewidencji zapasów pod datą przyjęcia ich 

z produkcji wg rzeczywistych kosztów materiałów, 

 wyroby gotowe wprowadza się do ewidencji zapasów pod datą ich 

przyjęcia z produkcji w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie 

kosztu wytworzenia skorygowanego o odchylenia, 

 rozchód towarów, materiałów i wyrobów gotowych z magazynu i wartość 

stanu końcowego wycenia się metodą FIFO, 

 odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz ich rozwiązanie dokonywane 

są na koniec roku obrotowego. 

 Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie 

wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

 

2.11 Należności, roszczenia i zobowiązania 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny, po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne – odpisu 

aktualizacyjnego dokonuje się w 100% wartości należności po indywidualnej 

analizie każdego przypadku. Jednostka nie nalicza odsetek z tytułu 

nieterminowej zapłaty.  

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek 

ani należności, a także wpłat dokonanych przez jednostkę celem nabycia 

instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie 

następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w 

przypadku praw do akcji – także w obrocie wtórnym. 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek 

wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują 

wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Grupy Kapitałowej. Na 

dzień powstania oraz na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się według 

wartości nominalnych. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień 

dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na 

dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury. 

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych 

wycenia się po kursie średnim NBP ustalonym dla danej waluty na ten dzień. 
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2.12 Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopnie 

prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób 

wiarygodny oszacować, a w szczególności straty z transakcji gospodarczych w 

toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, 

skutków toczącego się postępowania sądowego. 

Utworzone rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od 

okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy wycenia się wg 

najbardziej właściwej szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia 

obecnego obowiązku na dzień bilansowy. 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach 

rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz 

stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę 

i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest 

podatnikiem. 

 

2.13 Inwestycje krótkoterminowe 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z 

zachowaniem ostrożnej wyceny. 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny (wartości) rynkowej albo wg 

ceny nabycia albo wg skorygowanej ceny nabycia – jeżeli do danego składnika 

aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, 

dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób wartości godziwej. 

W przypadku sprzedaży inwestycji krótkoterminowych rozchody wyceniane są 

wg metody FIFO. 

Odpisy aktualizujące wartość inwestycji krótkoterminowych oraz ich 

rozwiązanie dokonywane są na koniec roku obrotowego. 

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów 

finansowych wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 

12 grudnia 2011r. W sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 

zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 149, poz. 1674)  
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2.14 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się w księgach w wartości 

nominalnej, przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP na dzień 

wpływu tych środków. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie: 

 kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług 

korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut 

oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 

 średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na 

dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury, 

 wyceny rozchodu środków pieniężnych z walutowego rachunku 

bankowego dokonuje się po kursie historycznym z zastosowaniem metody 

„pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO). 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 

 składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach 

podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) – po kursie 

wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 

Polski na ten dzień,  

 składniki pasywów – po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polski na ten dzień.  

 

2.15 Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą 

i część odroczoną. 

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z 

przepisami podatkowymi.  Odroczony podatek dochodowy ustala się w 

wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do skorygowania kwoty podatku 

dochodowego, w związku z ujemnymi lub dodatnimi różnicami przejściowymi, 

które spowodują w przyszłości zmniejszenie bądź zwiększenie podstawy 

obliczenia podatku dochodowego oraz możliwej do odliczenia straty podatkowej 

z lat poprzednich. 
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2.16 Różnice kursowe 

Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów w walutach obcych powstałe na 

dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych 

powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w 

walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w 

uzasadnionych przypadkach – do ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub 

kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i 

prawnych. 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na złote polskie 

przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu poprzedzającego dzień 

wystawienia faktury. 

 

2.17 Trwała utrata wartości aktywów finansowych 

Nie dotyczy 

 

2.18 Połączenie spółek handlowych 

W roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Grupa 

Kapitałowa nie połączyła się z żądną inną jednostką gospodarczą. 

 

2.19 Leasing 

Umowa leasingu zgodnie z MSR 17, jest klasyfikowana jako leasing finansowy, 

jeżeli powoduje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści związanych z 

własnością czyli: 

 rozciąga się zasadniczo na cały okres użytkowania danego składnika 

aktywów 

 wartość bieżąca opłat leasingowych jest zasadniczo równa wartości 

godziwejdanego składnika aktywów. 

Leasing finansowy jest kapitalizowany w momencie rozpoczęcia okresu leasingu 

według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe 

poniesione w okresie sprawozdawczym w części dotyczącej rat kapitałowych 

pomniejszają część kapitałową zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, 

pozostała część stanowiąca część odsetkową obciąża koszty finansowe okresu. 

Rzeczowe aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostają 
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wykazane w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i 

podlegają umorzeniu według takich samych zasad.  

Środki trwałe, użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego, są 

amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania 

środka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingu nie spełniające warunków leasingu finansowego, klasyfikuje się 

jako leasing operacyjny. W tym przypadku opłaty leasingowe ujmowane są jako 

koszty w rachunku zysków i strat. 

Spółka dominująca w związku z niewielką wartością przedmiotów leasingu 

stosuje uproszczenie, prowadząc jednolitą ewidencję umów leasingu i 

kwalifikując te umowy wg zasad określonych w przepisach podatkowych (na 

podst. art.3 ust.6 ustawy o rachunkowości). 

 

2.20 Rozliczenia międzyokresowe 

Grupa Kapitałowa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, 

jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady 

ostrożności. Obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od 

kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w 

kolejnych okresach sprawozdawczych. 

 

2.21 Kapitał (fundusz) zakładowy 

Kapitał zakładowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 

według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy 

spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub 

statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

 

2.22 Wartość podatkowa aktywów 

Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie 

podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w 

sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. 
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Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie 

powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość 

podatkowa aktywów jest ich wartością księgową. 

 

2.23 Wartością podatkową pasywów 

Wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, 

które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego. 

 

2.24 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

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 zasady ostrożności. 

 

2.25 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości 

kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku 

z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które 

spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w 

przyszłości. 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala 

się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku 

powstania obowiązku podatkowego. 

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są 

w bilansie oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka 

ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu 

kwoty zobowiązania podatkowego. 

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres 

sprawozdawczy obejmuje: 

 część bieżącą, 

 część odroczoną. 
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Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę 

pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i 

początek okresu sprawozdawczego. 

 

2.26 Szacunki zarządu 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu dokonania 

pewnych szacunków i założeń, które znajdą odzwierciedlenie w załączonym 

sprawozdaniu finansowym oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do 

sprawozdania. Szacunki Zarządu dotyczą między innymi utworzenia odpisów 

aktualizujących, rezerw, rozliczeń międzyokresowych oraz przyjętych stawek 

amortyzacyjnych. 

 

3. Konsolidacja jednostki zależnej 

Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma 

zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy 

posiadaniu większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Przy 

dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę uwzględnia się 

istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można 

zrealizować lub zamienić. 

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi 

kontroli. Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach 

pomiędzy spółkami Grupy są eliminowane. Niezrealizowane straty również 

podlegają eliminacji, chyba, że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości 

przez przekazany składnik aktywów. 

Zwiększenie udziału w spółce zależnej, mające miejsce po objęciu kontroli przez 

podmiot dominujący, rozliczane jest poprzez rachunek zysków i strat. 

Kapitał własny prezentowany w sprawozdaniu skonsolidowanym obejmuje 

kapitały jednostki dominującej oraz części odpowiednich składników kapitału 

jednostek zależnych, odpowiadającą udziałowi jednostki dominującej we 

własności jednostek zależnych na dzień bilansowy. Kapitały przypadające 

udziałowcom mniejszościowym prezentuje się w pozycji B skonsolidowanego 

bilansu – Kapitały mniejszości. 
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SKONSOLIDOWANY BILANS 

AKTYWA 

    rok poprzedni rok bieżący 

    31-12-2014 31-12-2015 

A. Aktywa trwałe 1 958 831,07 2 117 441,73 

I. Wartości niematerialne i prawne 134 478,21                          5 267,70 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 134 478,21 5 267,70 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00              920,00 

1. 

2. 

  Wartość firmy – jednostki zależne 

  Wartość firmy jednostki współzależne 

0,00 

0,00 

 920,00 

0,00 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

38 678,86 

 

16 060,03 

1. Środki trwałe  38 678,86 16 060,03 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny  19 364,23 6 871,98 

d) środki transportu 0,00 0,00 

e) inne środki trwałe  19 314,63 9 188,05 

2. Środki trwałe w budowie  0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w bud. 0,00 0,00 

IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

V. Inwestycje długoterminowe 1 784 670,00 2 089 266,00 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 

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

3. Długoterminowe Aktywa finansowe 1 784 670,00 2 089 266,00 

a) 

 
w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji 
pełnej lub metodą proporcjonalną  

1 784 670,00 2 089 266,00 

- udziały lub akcje 1 784 670,00 2 089 266,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) 
w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych 

0,00 0,00 
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- 

- 

- 

- 

c) 

 

- 

- 

- 

- 

d) 

metodą praw własności 

udziały lub akcje 

inne papiery wartościowe 

udzielone pożyczki 

inne długoterminowe aktywa finansowe 

w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

udziały lub akcje 

inne papiery wartościowe 

udzielone pożyczki 

inne długoterminowe aktywa finansowe 

w pozostałych jednostkach 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 004,00                           5 928,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 004,00 5 928,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 2 693 330,93                   3 195 223,87 

I. Zapasy 0,00 0,00 

1. Materiały 0,00 0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 330 155,00                       721 242,63 

1. Należności od jednostek  powiązanych 172 175,20 52 412,00 

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: 172 175,20 52 412,00 

- do 12 miesięcy  172 175,20 52 412,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) Inne 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 157 979,80 668 830,63 

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: 51 223,40 650 504,04 

- do 12 miesięcy  51 223,40 650 504,04 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) 
 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

0,00                          5 313,00 
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innych świadczeń 

c) Inne 106 756,40 13 013,59 

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 360 750,11 2 466 497,30 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 120 750,11                     2 225 467,30 

a) 

 
w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji 
pełnej lub metodą proporcjonalną 

1 360 762,65 

 

1 169 072,90 

 

- udziały lub akcje 1 358 736,00 1 021 010,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 2 026,65 148 062,90 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) 

 
w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności 

0,00 

 

0,00 

 

- udziały lub akcje 0,00                                  0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c) 

- 

- 

- 

-  

d) 

 pozostałych jednostkach 

udziały i akcje 

inne papiery wartościowe 

udzielone pożyczki 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

0,00 

202 824,29 

0,00 

0,00 

202 824,29 

0,00 

557 163,17 

0,00 

883 730,25 

833 636,24 

0,00 

50 094,01 

0,00 

172 664,15 

- 

- 

- 

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

inne środki pieniężne 

inne aktywa pieniężne 

343 652,74 

213 510,43 

0,00 

172 664,15 

0,00 

0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 240 000,00 241 030,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 425,82                          7 483,94 

AKTYWA RAZEM A + B 4 652 162,00 5 312 665,60 
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PASYWA 

 

    rok poprzedni rok bieżący  

    31-12-2014 31-12-2015 

A. Kapitał (fundusz) własny 4 224 326,22 3 775 030,41 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4 200 000,00         4 200 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  0,00  0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 262 716,90 262 716,90 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -310 785,21 -239 128,68 

VIII. Zysk (strata) netto  72 394,53 -448 557,81 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B. Kapitały mniejszości 0,00   0,00 

C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 427 835,78 1 537 635,19 

I. Rezerwy na zobowiązania  363,00 18 619,94 

1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 363,00 514,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podatkowe 0,00 0,00 

- długoterminowa 0,00 0,00 

- krótkoterminowa 0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 0,00 18 105,94 

- długoterminowe 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 18 105,94 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 68 181,85 

1. Wobec jednostek powiązanych  0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek  0,00              68 181,85 

a) kredyty i pożyczki 0,00              68 181,85 

b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe  0,00 0,00 

d) inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 427 472,78 1 450 833,40 

1. Wobec jednostek powiązanych  68 621,70 0,00 

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: 68 621,70                        0,00 
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- do 12 miesięcy  68 621,70 0,00 

- powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek  358 851,11 1 450 833,40 

a) kredyty i pożyczki 213 371,92 156 836,72 

b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe  0,00                        0,00 

d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: 84 905,68 559 629,76 

- do 12 miesięcy  84 905,68 559 629,76 

- powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

g)  z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 60 568,61 6 106,56 

h) z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

i) inne 4,87 728 260,36 

3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

- długoterminowe 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 0,00 

PASYWA RAZEM A + B + C + D 4 652 162,00 5 312 665,60 

 

 

 

 

 

Warszawa, 31.03.2016 

 

 

 

    

  

 

Biuro Rachunkowe prowadzące księgi  Prezes Zarządu Spółki 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

  

rok poprzedni rok bieżący  

    31-12-2014 31-12-2015 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 760 215,63 2 610 615,31 

- od jednostek powiązanych 247 189,35                62 400,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 759 915,63 2 502 253,05 

II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 

 - zwiększenie -wartość dodatnia 0,00 0,00 

 - zmniejszenie - wartość ujemna 0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  300,00 108 362,26 

B. Koszty działalności operacyjnej  2 623 874,94 2 964 893,30 

I. Amortyzacja 144 283,26 156 923,67 

II. Zużycie materiałów i energii 19 168,64 32 339,23 

III. Usługi obce 2 287 020,43 2 403 870,67 

IV. Podatki i opłaty, w tym:  28 004,26 55 576,18 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia  41 818,02             123 291,18 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 926,60 16 006,00 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  99 653,73 85 066,07 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów i usług 0,00 91 820,30 

C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) 136 340,69 -354 277,99 

D. Pozostałe przychody operacyjne 67,45 24 057,16 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne  przychody operacyjne 67,45 24 057,16 

E.  Pozostałe koszty operacyjne 6 044,89 6 417,55 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 6 044,89 6 417,55 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 130 363,25            -336 638,38 

G. Przychody finansowe 3 397,25 7 245,25 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
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II. Odsetki, w tym: 3 081,15 7 245,25 

- od jednostek powiązanych 959,80                  3 241,33 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

V. Inne 316,10 0,0 

H. Koszty finansowe 61 626,97 122 284,68 

I. Odsetki, w tym: 9 112,30                 8 561,11 

- dla jednostek powiązanych 0,00 34,52 

II. Strata ze zbycia inwestycji 52 452,61 106 243,47 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 7 113,74 

IV. Inne 62,06                     366,36 

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) 72 133,53 -451 677,81 

K. Odpis wartości firmy 0,00 230,00 

I. Odpis wartości firmy –jednostki zależne 0,00 230,00 

II. Odpis wartości firmy –jednostki współzależne 0,00 0,00 

L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 

I. 

II. 

Odpis ujemnej wartości firmy –jednostki zależne 

Odpis ujemnej wartości firmy –jednostki współzależne 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

M. 

 

Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą 

praw własności 

0,00 

 

0,00 

 

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) 72 133,53 -451 907,81 

O. Podatek dochodowy -261,00 -3 350,00 

- bieżący  0,00 1 423,00 

- odroczony -261,00 - 4 773,00 

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) 72 394,53 -448 557,81 

 

 

Warszawa, 31.03.2016 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

  rok poprzedni rok bieżący   

    31-12-2014 31-12-2015 

    

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 151 931,69 4 223 588,22 

 -  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 0,00 

 -  korekty błędów  0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach  4 151 931,69 4 223 588,22 

    
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4 200 000,00 4 200 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 

a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 

- emisja nowych akcji 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4 200 000,00 4 200 000,00 

    
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu  0,00 0,00 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie ( z tytułu) 0,00 0,00 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu  0,00 0,00 

    
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 

a) Zwiększenie 0,00 0,00 

b) zmniejszenie  0,00 0,00 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 

    
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 262 716,90 262 716,90 

4.1. Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej  0,00 0,00 

b) zmniejszenie ( z tytułu) 0,00 0,00 

- pokrycia straty  0,00 0,00 

- kosztów pozyskania kapitału 0,00 0,00 
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4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 262 716,90 262 716,90 

    
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości 

0,00 0,00 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie ( z tytułu) 0,00 0,00 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  0,00 0,00 

    
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  0,00 0,00 

    
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 155 064,36 72 394,53 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty  0,00 0,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 0,00 

- korekty błędów  0,00 0,00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 155 064,36 72 394,53 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 155 064,36 72 394,53 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  -465 849,57 -311 523,21 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 0,00 

- korekty błędów  0,00 0,00 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  -465 849,57 -311 523,21 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- przeniesienia straty z roku ubiegłego 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -465 849,57 -311 523,21 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -310 785,21 -239 128,68 

    
8. Wynik netto 72 394,53 -448 557,81 

a) zysk netto 72 394,53 0,00 

b) strata netto  0,00 -448 557,81 

c) odpisy z zysku  0,00 0,00 
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II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4 224 326,22 3 775 030,41 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego zysku (pokrycia straty) 4 224 326,22 3 775 030,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 31.03.2016 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  rok poprzedni rok bieżący   

    31-12-2014 31-12-2015 

 

   

A. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej      

I. Zysk (strata) netto  72 394,53 -448 557,81 

II. Korekty razem 173 268,46                 243 462,08 

1.  Amortyzacja 144 283,26 156 923,67 

2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych  0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 054,76 1 436,06 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -43 420,64 106 243,47 

5. Zmiana stanu rezerw 337,00 18 256,94 

6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 

7. Zmiana stanu należności -10 739,11 -393 087,63 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 78 875,73 363 671,69 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 824,62 -9 982,12 

10. Inne korekty 1 702,08 0,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 245 662,99 -205 095,73 

B. 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

    

I. Wpływy 2 940 632,46 624 763,90 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 940 632,46 -97 907,10 

a/ 

- 

- 

w jednostkach powiązanych 

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 

odsetki 

0,00 

0,00 

0,00 

1 215,08 

0,00 

1 215,08 

b/ w pozostałych jednostkach 2 764 788,79               -99 122,18 

- Zbycie aktywów finansowych  -104 243,47 

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

- odsetki 1 308,67 5 121,29 

- inne wpływy z aktywów finansowych  174 535,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 722 671,00 

II. Wydatki 2 581 245,50                867 303,41  

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 92 160,97 6 014,33 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 129 869,53 144 282,11 
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a/ 

- 

w jednostkach powiązanych 

nabycie aktywów finansowych 

0,00 

0,00 

38 020,00 

38 020,00 

b/ w pozostałych jednostkach 2 129 869,53 106 262,11 

- nabycie aktywów finansowych 0,00 106 262,11 

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 359 215,00 717 006,97 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 359 386,96 -242 539,51 

C. 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

   

I.  Wpływy 241 334,20 653 022,34 

1. 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 
0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 241 334,20 653 022,34 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

 

II 

 

Wydatki 

 

412 050,05 

     

-649 148,12 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 404 308,92 641 375,69 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki 7 741,13 7 772,43 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -170 715,85 3 874,22 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 434 334,10 -443 761,02 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 0,00 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 122 829,07 616 425,17 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 557 163,17 172 664,15 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 213 510,43 0,00 

 

 

Warszawa, 31.03.2016 

 

 

 

    

  

 

Biuro Rachunkowe prowadzące księgi  Prezes Zarządu Spółki 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

1. Wartości niematerialne i prawne 

1.1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych 

 

  inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

Wartości 

niematerialne i 

prawne, razem ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 276 421,02 276 421,02 

Zwiększenia zakup  0,00 0,00 

Zmniejszenia sprzedaż  0,00 0,00 

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 276 421,02 276 421,02 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 141 942,81 141 942,81 

Amortyzacja za okres 129 210,51 129 210,51 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 271 153,32 271 153,32 

Sprzedaż  0,00 0,00 

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 267,70 5 267,70 

 

 

 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2014 2015 

Własne 276 421,02 276 421,02 

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0,00 0,00 

Wartości niematerialne i prawne, razem 276 421,02 276 421,02 
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1.2 Wartość firmy i ujemna wartość firmy dla każdej jednostki objętej 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym  

 

Lp. Nazwa  Data 

przejęcia 

kontroli 

Procent 

posiadanych 

udziałów 

przez 

jednostkę 

dominującą 

Cena 

nabycia 

Wartość godziwa 

udziałów 

jednostki 

zależnej, 

będących w 

posiadaniu 

jednostki 

dominującej 

Wartość 

ujemna / 

dodatnia 

firmy  

1. MBF Inwestycje 

Kapitałowe Sp. z 

o.o. 

 

 

1.01.2015 

 

100 % 

 

61 150,00 

 

 

60 000,00 

 

1 150,00 

 

Wartość firmy podlega corocznemu umorzeniu przez okres 5 lat. Odpis w roku 

2015 wyniósł 230zł. 

 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 

2.1 Zmiana stanu środków trwałych  

 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

urządzenia 

techniczne 

maszyny  

inne środki 

trwałe  

Środki trwałe, 

razem 

Wartość brutto środków trwałych na początek okresu 32 326,81 22 536,05 54 862,86 

Zwiększenia  5 094,33 0,00 5 094,33 

Zmniejszenia  0,00 0,00 0,00 

Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 37 421,14 22 536,05 59 957,19 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 12 962,58 3 221,42 16 184,00 

Amortyzacja za okres 17 586,58 10 126,58 27 713,16 

Sprzedaż środka trwałego  0,00 0,00 0,00 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 30 549,16 13 348,00 43 897,16 

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 6 871,98 9 188,05 16 060,03 
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ŚRODKI TRWAŁE ( STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2014 2015 

Własne 54 862,86 59 957,19 

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0,00 0,00 

Środki trwałe, razem 54 862,86 59 957,19 

 

2.2 Prawa wieczystego użytkowania gruntów 

Grupa Kapitałowa nie posiada praw wieczystego gruntów. 

 

2.3 Nieplanowane odpisy amortyzacyjne 

W 2015 roku Grupa Kapitałowa nie dokonała nieplanowanych odpisów 

amortyzacyjnych. 

 

2.4 Środki trwałe nieamortyzowane 

W 2015 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała środków trwałych wyłączonych z 

amortyzacji. 

 

2.5 Środki trwałe na własne potrzeby 

W 2015 roku Grupa Kapitałowa nie wytworzyła środków na własne na własne 

potrzeby oraz środków trwałych w budowie. 

Grupa Kapitałowa nie posiadała też zobowiązań wobec budżetu państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności 

budynków i budowli. 

 

2.6 Zabezpieczenia majątkowe ustanowione na środkach trwałych 

Grupa Kapitałowa nie posiadała zabezpieczeń majątkowych ustanowionych na 

środkach trwałych na dzień 31.12.2015 r. 

 

3. Należności długoterminowe 

Nie występują. 
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4. Inwestycje długoterminowe 

4.1 Inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych 

 

ZMIANY W INWESTYCJACH DŁUGOTERMINOWYCH  Udziały lub 

akcje 

Inwestycje 

długoterminowe, 

razem 

 

- 

- 

Wartość inwestycji długoterminowych na początek okresu 

Zwiększenia – zakup 

Zwiększenie –przekwalifikowanie z inwestycji krótkoterminowych na długoterminowe 

1 784 670,00 

0,00 

304 596,00 

1 784 670,00 

0,00 

304 596,00 

- Zmniejszenia - sprzedaż 0,00 0,00 

 Wartość inwestycji długoterminowych na koniec okresu  2 150 416,00 2  089 266,00       2  089 266,00 

 

4.2 Inwestycje długoterminowe w pozostałych jednostkach 

Nie występują. 

 

5. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 

Nie występują. 

 

6. Zapasy 

Nie występują. 

 

7. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 

 

7.1 Struktura należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek 

powiązanych 

 

 2014 2015 

a) z  tytulu dostaw i usług 172 175,20 52 412,00 

- do 12 miesięcy 172 175,20 52 412,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

      Stan należności brutto: 172 175,20 52 412,00 
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Odpis aktualizujący wartość należności 0,00 0,00 

 Stan należności netto: 172 175,20 52 412,00 

 

7.2 Struktura należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od 

pozostałych jednostek (według daty płatności) 

 

 2014 2015 

    

a) z  tytulu dostaw i usług 51 223,40 650 504,04 

- do 12 miesięcy 51 223,40 650 504,04 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

      Stan należności brutto: 

Odpis aktualizujący wartość należności 

51 223,40 

 0,00 

650 504,04 

                       0,00 

 Stan należności netto: 51 233,40 650 504,04 

 

7.3 Zabezpieczenia majątkowe ustanowione na należnościach 

Nie występują. 

 

8. Inwestycje krótkoterminowe 

8.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych 

 

 2014 2015 

- Udziały lub akcje 1 358 736,00 1 021 010,00 

- Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- Udzielone pożyczki 2 026,65 148 062,90 

- Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

      RAZEM: 1 360 762,65 1 169 072,90 

 

8.2 Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach 

 

 2014 2015 

- Udziały lub akcje 0,00 833 636,24 
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- Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- Udzielone pożyczki 202 824,29 50 094,01 

- Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

      RAZEM: 202 824,29 883 730,25 

 

8.3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  

 

 2014 2015 

- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 343 652,74 172 664,15 

- 

- 

Inne środki pieniężne 

Inne aktywa pieniężne 

213 510,43 

0,00 

0,00 

0,00 

  RAZEM: 122 829,07 172 664,15 

 

8.4     Inne inwestycje krótkoterminowe 

 

 2014 2015 

1. Inne inwestycje krótkotermionowe 

- domeny internetowe (zakupione w celach inwestycyjnych) 

240 000,00 

240 000,00 

241 030,00 

241 030,00 

  RAZEM: 240 000,00 241 030,00 

 

9. Kapitał podstawowy 

9.1 Struktura własności kapitału podstawowego jednostki dominującej oraz liczba 

i wartość nominalna subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych na 

dzień 31.12.2015r. 

 

STRUKTURA KAPITAŁU NA DZIEŃ 31.12.2014 uprzywilejowane 

nominał 

(PLN) 

liczba 

akcji 

kapitał akcyjny 

(PLN) udział %  

Seria A Nie 2,50 40 000 100 000,00 2,38 % 

Seria B Nie 2,50 8 000 20 000,00 0,48 % 

Seria C Nie 2,50 8 000 20 000,00 0,48 % 

Seria D 

Seria E 

nie 

nie 

2,50 

2,50 

6 000 

1 618 000 

15 000,00 

4 045 000 

0,35 % 

96,31 % 

Stan na koniec roku obrotowego      1 680 000 4 200 000 100,00% 
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9.2 Nabycie akcji własnych 

Nie wystąpiło. 

 

9.3 Propozycje sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

Zarząd Spółki dominującej na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 

proponuje pokrycie strat z roku bieżącego zyskiem z lat przyszłych. 

 

10. Rezerwy na zobowiązania 

 

ZMIANY STANU REZERW  

wartość rezerw na 

początek okresu  zwiększenia  zmniejszenia  

wartość rezerw 

na koniec 

okresu  

rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego  363,00 509,00 358,00 514,00 

rezerwa na świadczenia emerytalne i podatkowe 

pozostałe rezerwy 

0,00 

0,00 

0,00 

  18 105,94 

0,00 

0,00 

0,00 

18 105,94 

łącznie rezerwy  363,00 18 614,94 358,00 18 619,94 

 

 

11. Zobowiązania długoterminowe 

11.1 Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 

powiązanych 

 Nie występują. 

 

11.2 Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych 

jednostek. 

Nie występują. 

 

11.3 Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – kredyty i 

pożyczki 



 
  Skonsolidowany Raport Roczny MBF Group S.A. za 2015 rok   

 

 
 

MBF Group S.A.  ul. Bysławska 82 lok. 415  04-994 Warszawa 
tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  biuro@mbfgroup.pl  www.mbfgroup.pl 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000380468  NIP: 894-30-18-615  REGON: 021480943  Ticker: MBF  Kapitał zakładowy: 4.200.000 PLN 

Konto bankowe: Alior Bank S.A.  73 2490 0005 0000 4520 6498 1818 

 
Strona 43 z 124 

 Na dzień 31.12.2015 Spółka dominująca posiadała kredyt bankowy, udzielony w 

roku 2015 na finansowanie bieżącej działalności z terminem spłaty do 

31.03.2017r. Saldo kredytu na dzień bilansowy wynosiło 68.181,85 zł. 

 

12. Zobowiązania krótkoterminowe 

12.1 Struktura zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wobec 

jednostek powiązanych 

 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych 2014 2015 

a) z  tytułu dostaw i usług 68 621,70 0,00 

- do 12 miesięcy 68 621,70 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

     Razem 68 621,70               0,00 

 

 

12.2 Struktura zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wobec 

pozostałych  jednostek 

 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 2014 2015 

a) z  tytułu dostaw i usług 84 905,68 559 629,76 

- do 12 miesięcy 84 905,68 559 629,76 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

     Razem         84 905,68 559 629,76 

 

12.3  Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki od jednostek zewnętrznych. 

Na koniec roku 2015 Grupa Kapitałowa posiadała niespłacone pożyczki 

krótkoterminowe na łączną kwotę 102 500 zł, wymagalne do dnia 31.10.2016r.  

Na dzień bilansowy naliczone a niezapłacone odsetki od pożyczek wynoszą łącznie 

1 209,79 zł. 

 

12.4 Umowy leasingu operacyjnego nieuwzględnione w bilansie 
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Spółka dominująca posiada jedną umowę leasingu operacyjnego, podpisaną w 

lipcu 2015r., na samochód osobowy na okres 36 miesięcy. 

 

13. Rozliczenia międzyokresowe 

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 

 

Rozliczenie międzyokresowe kosztów  2014 2015 

    

1. Długoterminowe / krótkoterminowe    

a/ Czynne 3 429,82 12 017,94 

- 

- 

- 

- 

koszty utrzymania domen internetowych  

prenumerata 

ubezpieczenie samochodu w leasingu OC, AC, NNW 

abonament Silver 

589,05 

1 836,77 

0,00 

0,00 

260,78 

1 737,18 

2 245,24 

3 240,74 

- aktywo z tyt. odroczonego podatku dochodowego  1 004,00 5 928,00 

b/ Bierne 0,00 0,00 

    
  RAZEM: 3 429,82 13 411,94 

 

14. Struktura przychodów ze sprzedaży 

 

Struktura przychodów ze sprzedaży 2015 terytorium kraju  eksport łącznie 

Przychody ze sprzedaży usług programistycznych  1 246 483,05                 0,00 1 246 483,05 

Przychody ze sprzedaży opracowań i analiz  510 600,00                 0,00 510 600,00 

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 747 570,00                0,00 747 570,00 

Przychody ze sprzedaży towarów 108 362,26                0,00 108 362,26 

    RAZEM 2 613 015,31 0,00 2 613 015,31 

 

15. Pozostałe przychody operacyjne 

 

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych   2015 

-  zaokrąglenia dot. rozliczeń podatku VAT   2,79 

-  inne przychody operacyjne   999,37 
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- kary umowne  19 680,00 

- dofinansowanie z PFRON  3 375,00 

RAZEM:     24 057,16 

 

16. Pozostałe koszty operacyjne 

 

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych   2015 

-  zaokrąglenia dot. rozliczeń podatku VAT   4,23 

-  koszty upomnień i egzekucyjne  

-  należności przedawnione 

- koszty utrzymania domen internetowych przeznaczonych na inwestycje 

- utworzenie rezerwy na koszty procesowe 

 222,20 

713,40 

941,30 

2 584,00 

- pozostałe  1 952,42 

RAZEM:     6 417,55 

 

17.  Przychody finansowe 

 

Struktura przychodów finansowych    2015 

- otrzymane odsetki  

- naliczone odsetki od należności z tyt. pożyczek na dzień bilansowy 

- dodatnie różnice kursowe 

 6 449,28 

795,97 

0,00 

RAZEM:     7 245,25 

 

18. Koszty finansowe 

 

Struktura kosztów finansowych   2015 

- odsetki od pożyczek, bankowe - zapłacone  9 540,63 

- odsetki od pożyczek naliczone na dzień bilansowy  - 1 983,36 

- pozostałe odsetki od zobowiązań – zapłacone  1 003,84 

- ze sprzedaży udziałów i akcji (przychód 6 002 030,60  – koszt nabycia 6 108 274,07) 

- ujemne różnice kursowe 

 106 243,47 

366,36 

- odpis aktualizujący wartość inwestycji krótkoterminowych  7 113,74 

RAZEM:     122 284,68 
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19. Zyski i straty nadzwyczajne 

Nie wystąpiły. 

 

20. Podatek dochodowy od osób prawnych 

20.1 Odroczony podatek dochodowy od osób prawnych 

 

Struktura odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych    2015 

 - rozwiązanie aktywa z tyt. podatku odroczonego   -607,00 

 - rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony   358,00 

 - utworzenie rezerwy na podatek odroczony - naliczenie odsetki od pożyczek udzielonych   -509,00 

 - utworzenie aktywa –naliczenie odsetek od pożyczek otrzymanych   230,00 

 - utworzenie aktywa – naliczenie wynagrodzeń na podstawie nakazu sądu (niewymagalne)   2 949,00 

 - utworzenie aktywa – naliczenie kosztów procesu na podstawie nakazu sądu (niewymagalne)   491,00 

 - utworzenie aktywa – rozliczenie straty podatkowej z 2011r. do wysokości naliczonych odsetek   509,00 

 - utworzenie aktywa – odpis aktualizacyjny (ujemny) inwestycje krótkoterminowe   1 352,00 

 RAZEM:     4 773,00                        

 

Ze względów ostrożnościowych Grupa Kapitałowa utworzyła aktywa z tytułu podatku 

odroczonego na straty z lat ubiegłych do wysokości naliczonych, ale nieotrzymanych 

przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek. 

Kwota niewykorzystanych strat podatkowych w Grupie Kapitałowej na koniec 2015 

roku wyniosła 154 100,90 zł. 

 

20.2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych 

 

Lp. Treść  

 

Dane na 31.12.2015 r. 

1. Zysk/Strata  brutto  -448 327,81 

   2. Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu 

 

42 970,44 

 

- materiały, usługi, opłaty NKUP 

- wynagrodzenia niewypłacone  

6 893,81 

15 521,94 
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- składki ZUS finansowane przez płatnika dotyczące lat ubiegłych, zapłacone w 2015r. 

- składki ZUS finansowane przez płatnika dotyczące roku obrotowego, niezapłacone w terminie 

- koszty reprezentacji 

- pozostałe koszty operacyjne NKUP 

- zobowiązania zapłacone po terminie  

- zobowiązania niezapłacone w terminie (30 dni po terminie płatności) 

- odsetki od zobowiązań, zapłacone  

- odsetki od zobowiązań, naliczone 

- odpis aktualizujący wartość inwestycji krótkoterminowych 

3,00 

2 120,31 

11 870,32 

5 165,60 

-8 551,76 

3 813,00 

1 003,84 

-1 983,36 

7 113,74 

3. 

 

 

Przychody, niebędące przychodami podatkowymi 

- naliczone odsetki 

-pozostałe przychody operacyjne NKUP 

1 759,97 

795,97 

964,00 

4. 

5. 

6. 

Dochód do opodatkowania / Strata podatkowa (1 + 2 – 3) 

Strata z lat ubiegłych 

Podstawa opodatkowania 

-407 117,34 

0,00 

0,00 

9. Podatek dochodowy należny (19% x 6) 0,00 

 

21. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Nie występują. 

 

22. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym 

 Nie występują. 

 

23. Informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzeń 

W ciągu roku 2015 w Spółce dominującej było zatrudnionych łącznie 7 osób na 

umowach cywilno-prawnych oraz 4 osoby na umowę o pracę. 

W 2015 roku wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu Spółki dominującej 

wyniosło 30 468,96zł netto; wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady 

Nadzorczej wyniosło 5.000zł netto. 

W Spółce zależnej nie było osób zatrudnionych i nie wypłacono wynagrodzeń za rok 

2015. 

 

24.   Wybór biegłego rewidenta 
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Na posiedzeniu w dniu 23.11.2015 Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1 wybrała do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego firmę: 

POL-TAX Sp. z o.o. | ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91 | 03-982 Warszawa 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

(jednostkowego i skonsolidowanego) wynosi łącznie 7 995,00 zł brutto. 

 

25.   Transakcje z jednostkami powiązanymi oraz osobami trzecimi na warunkach 

innych niż rynkowe 

25.1  Należności długoterminowe od jednostek powiązanych 

 Nie występują. 

 

25.2  Inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych – udzielone pożyczki 

Nie występują. 

 

25.3  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych z tyt. dostaw i usług 

 

Jednostka powiązana  

 Kwota należności na 

31.12.2015 

Promo Polska Sp. z o.o.  

Kamea Consulting Sp. z o.o. 

Rara Avis Sp. z o.o 

MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 

 16 907,20 

8 544,50 

43 867,50 

738,00 

RAZEM:     70 057,20 

 

25.4 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych z tyt. dostaw i usług 

powyżej 12 m-cy 

 Nie występują. 

 

25.5 Inwestycje krótkoterminowe w jednostkach powiązanych – udzielone pożyczki 

 

Jednostka powiązana   
Kwota pożyczek na 
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31.12.2015 

AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. 

Rara Avis Sp. z o.o. 

Pretendo Sp. z o.o. 

Kamea Consulting Sp. z o.o. 

                         2 000,00 

                      92 000,00 

                      50 200,00 

                        1 750,00 

RAZEM:              145 950,00 

 

25.6  Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych 

          Nie występują. 

 

25.7  Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tyt. dostaw i 

usług do 12 m-cy 

 Nie występują. 

 

25.8  Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych – inne 

Nie występują. 

 

25.9  Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych – kredyty i 

pożyczki 

 

Jednostka powiązana  

 Wartość pożyczek na 

31.12. 2015 

Robert Krassowski  75 000,00 

RAZEM:     75 000,00 

 

25.10  Przychody ze sprzedaży od spółek powiązanych 

 

Jednostka powiązana  

 Wartość sprzedaży w 

2015 

Kamea Consulting Sp. z o.o. 

MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 

 62 400,00 

2 400,00 

RAZEM:     64 800,00 
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25.11   Zakupy od spółek powiązanych 

Jednostka powiązana   Zakup usług 2015 

Promo Polska Sp.z o.o. 

Instytut Biznesu Sp. z o.o. 

Kamea Consulting Sp. z o.o. 

                       48 000,00 

                      26 200,00 

                      95 800,00                                              

RAZEM:              315 950,00 

 

26.  Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Grupa Kapitałowa sporządza sprawozdanie skonsolidowane w związku z 

wymogami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

27.  Zobowiązania warunkowe, poręczenia i gwarancje udzielone przez Grupę 

Kapitałową 

Nie występują. 

 

28.   Kontynuacja działalności 

        Grupa Kapitałowa sporządziła sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji 

działalności. 

 

 

Warszawa, 31.03.2016 

 

 

 

    

  

 

Biuro Rachunkowe prowadzące księgi  Prezes Zarządu Spółki 
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4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Grupa Kapitałowa MBF Group S.A. („Grupa MBF”, „Grupa Emitenta”, „Grupa 

Kapitałowa”) składa się ze spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, 

„Emitent”, „Spółka Dominująca”) oraz spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie („MBF-IK”, „Spółka Zależna”). Ponadto w skład Grupy MBF 

wchodzą inne podmioty, które nie podlegają konsolidacji wyników. 

Spółka MBF Group S.A. jest podmiotem dominującym w grupie i posiada 100% udziałów 

w spółce MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 

Podstawowe informacje o Spółce Dominującej 

Firma MBF Group S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kraj Polska 

Siedziba Warszawa 

Adres rejestrowy ul. Bysławska 82 | 04-994 Warszawa 

Adres korespondencyjny ul. Bysławska 82 lok. 415 | 04-994 Warszawa 

Numer KRS 0000380468 

Kapitał zakładowy 4.200.000,00 PLN 

Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 021 480 943 

NIP 894-30-18-615 

Ticker GPW | ISIN MBF | PLMBFCR00018 

PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

Telefon +48 22 350 70 98 

Fax +48 22 350 70 13 
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E-mail biuro@mbfgroup.pl  

Strona internetowa www.mbfgroup.pl  

Akcjonariat Spółki Dominującej 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

1 Vainavi Holding Limited 247.464 14,73% 247.464 14,73% 

2 Janusz Maciejewski 195.800 11,65% 195.800 11,65% 

3 Instytut Biznesu Sp. z o.o. 163.700 9,74% 163.700 9,74% 

4 Pozostali 1.073.036 63,87% 1.073.036 63,87% 

5 Razem 1.680.000 100,00% 1.680.000 100,00% 

Zarząd Spółki Dominującej 

W całym okresie sprawozdawczym, obejmującym 2015 rok, skład Zarządu Spółki 

kształtował się następująco: 

a) Robert Krassowski – Prezes Zarządu. 

Rada Nadzorcza Spółki Dominującej 

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco: 

1. Na dzień 1 stycznia 2015 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

a) Patryk Prelewicz, 

b) Katarzyna Czub, 

c) Mariusz Witkowski, 

d) Anna Prelewicz, 

e) Radosław Majdan. 

2. W dniu 7 lutego 2015 roku rezygnację z pełnionej funkcji złożyła pani Katarzyna Czub. 

3. W dniu 8 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza w trybie wyboru uzupełniającego wybrała 

do składu Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Krassowskiego. 

mailto:biuro@mbfgroup.pl
http://www.mbfgroup.pl/
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4. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

a) Patryk Prelewicz, 

b) Zbigniew Krassowski, 

c) Mariusz Witkowski, 

d) Anna Prelewicz, 

e) Radosław Majdan. 

Podstawowe informacje o Spółce Zależnej 

Firma MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj Polska 

Siedziba Warszawa 

Adres rejestrowy ul. Bysławska 82 lok. 415 | 04-994 Warszawa 

Adres korespondencyjny ul. Bysławska 82 lok. 415 | 04-994 Warszawa 

Numer KRS 0000479242 

Kapitał zakładowy 60.000,00 PLN 

Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 360 732 721 

NIP 952–21–36–401 

Ticker GPW | ISIN Nie dotyczy 

PKD 
64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych 

Telefon +48 22 350 70 98 

Fax +48 22 350 70 13 

E-mail kontakt@mbf-inwestycje.pl  

Strona internetowa www.mbf-inwestycje.pl  

mailto:kontakt@mbf-inwestycje.pl
http://www.mbf-inwestycje.pl/
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Zarząd MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 

W całym okresie sprawozdawczym, obejmującym 2015 rok, zarząd MBF Inwestycje 

Kapitałowe Sp. z o.o. kształtował się następująco: 

a) Robert Krassowski – Prezes Zarządu. 

Rada Nadzorcza Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 

W okresie sprawozdawczym spółka nie posiadała Rady Nadzorczej. 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ I GRUPY MBF 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Dominującej MBF Group S.A. jest: 

A. doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 

B. przygotowywanie opracowań przekrojowych i sektorowych, 

C. badania i analizy typu due diligence, 

D. pomoc i organizacja w zdobyciu niezbędnego kapitału na rozwój, 

E. badania i rozwój dotyczące handlu algorytmicznego (algo trading), 

F. projektowanie oraz nadzór nad przygotowaniem aplikacji mobilnych. 

Na przestrzeni ostatnich 3 lat obrotowych (2013-2015) niemal 100% przychodów 

Spółki stanowi działalność doradcza i usługowa obejmująca ww. zakres. 

Ponadto w dłuższym terminie Emitent zakłada wzrost wartości posiadanych aktywów. 

Spółka wspiera wszystkie podmioty wchodzące w skład szeroko pojętej grupy 

kapitałowej, tak aby działała ona w sposób zorganizowany i zharmonizowany. 

Podstawową wartością dodaną grupy i długofalowym celem strategicznym winna być 

synergia wynikająca ze współdziałania poszczególnych jej podmiotów. 

Emitent wspiera spółki w procesie pozyskiwania finansowania oraz oferuje im 

merytoryczne wsparcie na wczesnych etapach rozwoju (seed, start-up itd.). 

Przygotowujemy kompleksowe analizy, szacujemy ryzyka oraz oceniamy potencjał 

poszczególnych przedsięwzięć. Oferujemy transfer know-how w zakresie zarządzania i 

rozwoju danej firmy. 

Spółka świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem:  
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1. organizacji i koordynacji projektów inwestycyjnych, 

2. analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, 

3. pozyskiwania kapitału na rynku publicznym,  

4. pozyskiwania kapitału na rynku prywatnym,  

5. transakcji fuzji i przejęć,  

6. doradztwa finansowego,  

7. optymalizacji podatkowej, 

8. przygotowania do debiutu na rynku alternatywnym NewConnect, 

9. finansowania przedsięwzięć kapitałem dłużnym, 

10. opracowywania dokumentów dla inwestorów i prognoz finansowych. 

Z uwagi na prowadzoną działalność doradczą, MBF Group S.A. inwestuje także w 

wyselekcjonowane podmioty publiczne i niepubliczne, działające zwłaszcza na rynku IT, 

ICT, e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rynku nie 

dłużej niż 3 lata. 

Spółka realizuje projekty z zakresu transakcji przejęć, połączeń i sprzedaży 

przedsiębiorstw, pozyskania kapitału udziałowego i dłużnego na cele inwestycyjne. 

Emitent wspiera inne spółki w budowaniu grup kapitałowych, organizacji i doradztwa, 

analiz i prognozowania wyników finansowych i ich wpływu na wycenę przedsiębiorstw.  

W zakresie doradztwa finansowego Spółka zapewnia swoim klientom wsparcie w 

zarządzaniu wartością ich przedsiębiorstw oraz w realizacji projektów z następujących 

obszarów środowiska biznesowego:  

1. strategie rozwoju, 

2. wycena projektów inwestycyjnych, 

3. due diligence, 

4. programy naprawcze i restrukturyzacja, 

5. optymalizacje podatkowe i kosztowe, 

6. biznesplany i studia wykonalności przedsięwzięć, 

7. programy motywacyjne, 

8. optymalizacje struktur organizacyjnych. 
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Kontrahentom z zewnątrz oraz firmom z naszej grupy zapewniamy wsparcie 

specjalistów w zakresie budowania modelu biznesowego oraz przeprowadzamy 

niezbędne analizy rynkowe. Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw na 

każdym etapie ich rozwoju – poczynając od firm inicjujących działalność (start-up) 

poprzez podmioty intensywnie rozwijające się, po przedsiębiorstwa na etapie stagnacji 

czy szukające nowych pomysłów i rozwiązań (wdrażanie reengineeringu). 

Przygotowując strategię marketingową wskazujemy wg jakich zasad przedsiębiorstwo 

powinno funkcjonować, aby efektywnie prowadziło działalność oraz osiągnało 

zakładane cele sprzedażowe. Ponadto istotnym elementem wsparcia ze strony Emitenta 

jest uzupełnienie ewaluacji kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance 

Indicators), które odzwierciedlają efektywność przedsiębiorstwa w procesie 

podejmowania decyzji. Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie systemów zarządzania 

efektywnością w oparciu o kluczowe jej wskaźniki. Przeprowadzamy indywidualne 

konsultacje i szkolenia z zakresu Balanced Scorecard oraz Key Performace Indicators. 

Oferując badania rynku nasi kontrahenci otrzymują informacje na temat trendów 

występujących w danej branży. Dopełnieniem badania rynku jest analiza firm 

oferujących konkurencyjne rozwiązania. Badanie rynku i analiza konkurencji 

przeprowadzona przez MBF Group S.A. pozwala na zminimalizowanie ryzyka 

podejmowanych decyzji biznesowych. 

W ramach oferty zewnętrznego finansowania Spółka przygotowuje kompleksową 

dokumentację aplikacyjną. Planujemy i realizujemy biznes plany opisujące całe 

przedsięwzięcie, produkt lub usługę oraz sposób wejścia na rynek oraz finansowanie. 

Niejako spoiwem łączącym obecną spółkę z jej pierwotną działalnością są aplikacje 

mobilne. Emitent cały czas oferuje możliwość fachowego wsparcia w zakresie 

projektowania, programowania, wdrażania oraz testowania aplikacji mobilnych. Dzięki 

rozbudowanej siatce sprawdzonych podwykonawców jesteśmy w stanie nadzorować 

wykonanie aplikacji w dowolnym środowisku programistycznym na dowolną platformę 

sprzętową. Spółka wspomagała w tym zakresie kilku kontrahentów przy prowadzeniu 

projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Ponadto od wielu miesięcy Emitent prowadzi badania nad handlem algorytmicznym 

oraz możliwościami wdrożenia poszczególnych mechanicznych systemów 

transakcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2015 roku udało 

się odnotować pierwsze sukcesy w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów. 

Zarząd Spółki nie wyklucza także inwestycji na rachunek własny, które to będą 
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przeprowadzane w spółce zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. (pierwszym 

wdrożonym produkcyjnie systemem będzie automat operujący na rynku instrumentów 

pochodnych na warszawskiej giełdzie). 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w skład Grupy MBF wchodzą następujące podmioty 

gospodarcze: 

 

Firma / podmiot 
udział w kapitale głosy na WZ 

liczba udział liczba udział 

Kamea Consulting Sp. z o.o. 960 47,06% 960 47,06% 

AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. 180 45,00% 180 45,00% 

Getbol Sp. z o.o. 2.600 26,00% 2.600 26,00% 

Instytut Biznesu Sp. z o.o. 3.800 34,23% 3.800 34,23% 

OLS S.A. 30.000 30,00% 30.000 30,00% 

Promo Polska Sp. z o.o. 38 48,72% 38 48,72% 

Rara Avis Sp. z o.o. 1.092 49,64% 1.092 49,64% 

MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. 1.200 100,00% 1.200 100,00% 

Vabun S.A. 1.490.000 33,11% 1.490.00 19,84% 

MBF Financial Advisory SRL 100 50,00% 100 50,00% 

Pretendo Sp. z o.o. 195 41,31% 195 41,31% 

 

W ramach kontroli poszczególnych przedsięwzięć i spółek wchodzących w skład grupy 

kapitałowej nadzór nad poszczególnymi podmiotami sprawowany jest przez 

dedykowane wydziały w organizacji Emitenta. 
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ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY MBF 

Zdarzenia obejmujące okres sprawozdawczy 

W dniu 30 grudnia 2014 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej – 

Y-Mobile Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o istotnych zmianach dokonanych 

podczas obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbyło się w dniu 30 

grudnia 2014 roku. 

Zgodnie z otrzymaną informacją nowa firma spółki brzmi: MBF Inwestycje Kapitałowe 

Sp. z o.o., a siedzibą spółki jest m.st. Warszawa (dalej także: „MBF-IK”). Wszystkie 

zmiany poddane pod obrady Zgromadzenia Wspólników zostały przyjęte jednogłośnie. 

(RB EBI 85/2014). Z kolei w dniu 28 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał zmiany firmy spółki, 

adresu siedziby spółki oraz zaktualizował pozostałe dane zgodnie z powziętymi 

uchwałami. 

Jednocześnie Zarząd MBF Group S.A. przypomina, że podstawowym przedmiotem 

aktywności firmy MBF-IK począwszy od II kwartału 2015 roku będzie działalność 

inwestycyjna na polskim rynku kapitałowym w tym udział w ofertach niepublicznych 

emisji akcji (Pre-IPO1), a także ofertach pierwotnych (IPO2) oraz wtórnych (SPO3). MBF-

IK przejmie również wszelką działalność związaną z handlem algorytmicznym na 

własny rachunek. Krótkoterminowa działalność inwestycyjna zostanie wyłączona spod 

bieżącej działalności operacyjnej Emitenta i przekazana do spółki celowej. 

Emitent na dzień transakcji posiadał w spółce zależnej 83,33% udziałów oraz głosów na 

walnym zgromadzeniu. Celem Spółki jest doprowadzenie do posiadania 100% udziałów. 

Wyniki finansowe spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. począwszy od II kwartału 

2015 roku będą podlegały konsolidacji z wynikami Emitenta (w I kwartale obroty MBF-

IK były śladowe i nie miały żadnego wpływu na obraz sytuacji w Grupie MBF). 

                                                        
1 Oferta o charakterze niepublicznym, która poprzedza planowaną pierwszą ofertę publiczną; zazwyczaj inwestorami 
są wyspecjalizowane fundusze private equity, oraz inwestorzy indywidualni, którzy dysponują większą wiedzą na 
temat rynku i są gotowi ponosić większe ryzyko w zamian za możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. 

2 Pierwsza oferta publiczna. IPO wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego. 
Jednym z najistotniejszych elementów IPO jest przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie przed instytucją 
nadzorującą dopuszczenie do obrotu giełdowego. 

3 Wtórna oferta publiczna, to oferta publiczna papierów wartościowych spółki, której takie same papiery wartościowe 
były przedmiotem pierwszej oferty publicznej i znajdują się w obrocie giełdowym. Przy SPO jednak główną 
motywacją jest chęć sprzedaży udziałów przez obecnych właścicieli innym inwestorom i tym samym możliwość 
zainkasowania zysku z posiadanych akcji. 
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Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2015 r., działając w 

oparciu o postanowienia § 13 ust. 15 pkt 7) Statutu Spółki, Uchwałą nr 1 dokonała 

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i postanowiła powierzyć zbadanie 

sprawozdania firmie: „POL-TAX” Sp. z o.o., podmiotowi wpisanemu na „Listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem ewidencyjnym 

2695. 

W dniu 28 stycznia 2015 roku podpisał istotną umowę inwestycyjną dotyczącą projektu 

pod wspólną marką Vabun. Przedmiotowa Umowa ma charakter trójstronny i została 

parafowana przez MBF Group S.A., pana Radosława Majdana oraz firmę AJK Corp z 

siedzibą w Ostrołęce. Projekt w rozumieniu Umowy oznacza wiedzę oraz wszelkie 

rzeczy materialne i niematerialne związane ze skutecznym zaprojektowaniem, 

wyprodukowaniem, dystrybucją i sprzedażą produktów pod marką "Vabun" ze 

szczególnym uwzględnieniem linii kosmetyków, wód toaletowych, perfumowanych żeli 

pod prysznic, żeli do golenia oraz perfum. 

Intencją i wspólnym celem stron Umowy, w związku z realizacją Projektu, jest 

zawiązanie spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „V-SA”). Strony 

zobowiązały się do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, aby proces 

powstania V-SA rozpoczął się nie później niż w terminie 15 dni od daty podpisania 

Umowy. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy zaangażowanie kapitałowe Emitenta w Projekt 

wyniesienie nie mniej niż 630.000,00 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych i zero 

groszy). Ponadto Spółka zobowiązała się do świadczenia nieodpłatnej usługi (lub 

odpłatnej, jeśli Zarząd V-SA podejmie taką decyzję) w zakresie pozyskania kapitału na 

rzecz V-SA oraz zagwarantowania wpłaty na rachunek bankowy V-SA kwoty 

dofinansowania Projektu przez podmioty zainteresowane w inwestycją w V-SA. 

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że Radosław Majdan oraz AJK Corp zobowiązali się 

wnieść do V-SA lub scedować na jej rzecz wszelkie aktywa związane z Projektem, m.in. 

wnioski patentowe, komponenty i składniki produktów kosmetycznych, projekty 

graficzne i prawa do marki oraz prawa do wykorzystania wizerunku. Dodatkowo na V-

SA zostanie przeniesionych 14 (czternaście) aktywnych umów sprzedażowych 

podpisanych m.in. z sieciami handlowymi: Pako Lorente, SPS Handel, Drogerie Polskie i 

in. Natomiast w ciągu kilku tygodni powinny prowadzone będą rozmowy z ogólnopolską 
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siecią Rossmann posiadającą ponad 1000 punktów sprzedażowych na terenie całego 

kraju. 

Sygnatariusze Umowy zgodnie ustalili, że w przypadku spełnienia warunków 

brzegowych, znajdujących się w Regulaminie rynku ASO, Zarząd V-SA podejmie wszelkie 

czynności faktyczne i prawne w celu upublicznienia spółki oraz debiutu na rynku 

alternatywnym NewConnect lub rynku regulowanym GPW. 

W przypadku naruszenia przez któregokolwiek z sygnatariuszy powziętych w Umowie 

zobowiązań strona naruszająca zobowiązana będzie uiścić na rzecz pozostałych stron, 

karę umową w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i zero groszy) za każdy 

przypadek naruszenia. 

Wedle opinii Zarządu MBF Group S.A. wzmiankowana umowa inwestycyjna jest krokiem 

milowym w rozwoju Emitenta. Warto w tym miejscu dodać, że umowa gwarantuje 

wykonywanie prac zleconych innym podmiotom z Grupy Kapitałowej MBF. W rozwoju 

biznesu kosmetycznego i perfumeryjnego firma skorzysta z synergii Grupy, a 

jednocześnie zagwarantuje przychody innym spółkom. Początkowo będziemy zajmować 

się planowaniem i prowadzeniem gospodarki finansowej i wydatkowania, księgowością 

i prowadzeniem magazynu oraz optymalizacją podatkową. Kolejna z firm zajmie się 

marketingiem i wizerunkiem marki w sieci. 

W dniu 7 lutego 2015 roku Emitent otrzymał rezygnację Katarzyny Czub z funkcji 

Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanej rezygnacji Katarzyna 

Czub przestaje pełnić dotychczas sprawowaną funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem 

7 lutego 2015 roku. Podanym powodem rezygnacji są obowiązki zawodowe związane z 

rozwojem spółki powiązanej od Emitenta - firmy Kamea Consulting Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, w której Katarzyna Czub pełni obowiązki Prezesa Zarządu. 

W celu skompletowania składu RN w dniu 8 kwietnia 2015 roku, Rada Nadzorcza 

Emitenta na podstawie uprawnienia wynikającego z §13 ust. 3 Statutu Spółki, dokonała 

Uchwałą nr 1 z dnia 8 kwietnia 2015 roku, wyboru uzupełniającego i powołała na 

członka Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Krassowskiego. Pan Zbigniew Krassowski 

posiada wykształcenie średnie, jest absolwentem technikum elektrotechnicznego. 

Posiada doświadczenie na licznych stanowiskach związanych z zarządzaniem, logistyką i 

administracją. W czasie kariery zawodowej zasiadał m.in. na stanowisku: kierownika 

postępu technicznego i analizy wartości w Wojskowych Zakładach Elektronicznych w 

Zielonce, kierownika ds. administracyjnych w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób 
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Płuc i Gruźlicy w Otwocku oraz kierownika ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego w LPGK w Legnicy. 

Jednym z kluczowych zdarzeń w I kwartale 2015 roku było zawiązanie w dniu 13 lutego 

2015 roku spółki pod firmą Vabun Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (RB EBI 

12/2015). Kapitał zakładowy Vabun S.A. wynosi 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.600.000, 

b) 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.410.000, 

c) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych 

numerach od 000.001 do 120.000, 

d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych 

numerach od 000.001 do 120.000, 

e) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii E, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.250.000. 

Akcje imienne serii A i B uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich 

przypadają dwa głosy na zgromadzeniu akcjonariuszy. Emitent objął w spółce Vabun 

S.A. 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii E, co stanowi 27,78% w kapitale zakładowym oraz 16,64% głosów w 

zgromadzeniu akcjonariuszy. Objęcie udziałów zostało sfinansowane ze środków 

własnych Emitenta. 

Zawiązanie spółki Vabun S.A. bezpośrednio związane jest z podpisaniem umowy 

inwestycyjnej, o której Emitent informował w RB EBI 6/2015 z dn. 29 stycznia 2015 

roku. Założyciele Vabun S.A. jednogłośnie wybrali do pierwszego zarządu spółki 

Radosława Majdana (Prezes Zarządu) i Adama Kaczyńskiego (Wiceprezes Zarządu). 

Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej Emitent posiada osobiste 

uprawnienie do wyboru 3 (trzech) członków w 5-osobowej Radzie Nadzorczej. Na 

przewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Roberta Krassowskiego - Prezesa 

Zarządu Emitenta. 
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Po miesiącu od zawiązania spółki, w dniu 18 marca 2015 roku, Vabun S.A. w organizacji 

poinformowała Emitenta o zakończeniu prac koncepcyjnych związanych z linią perfum 

pod marką Vabun Sport (RB EBI 15/2015). Zgodnie z powziętymi informacjami firma 

zaakceptowała komponenty perfum linii Vabun Sport oraz wykonała wszelkie 

wymagane badania w zakresie pozwoleń, bezpieczeństwa i użytkowania. Dodatkowo 

Vabun S.A. nabyła - wraz z prawami autorskimi do nich - komplet fotografii, materiałów 

graficznych i wykrojów opakowań. Całość niezbędna jest w procesie przygotowania 

materiałów promocyjnych i reklamowych oraz przygotowania i uruchomienia właściwej 

produkcji. Perfumy linii Vabun Sport będą trzecim - po Vabun Black i Vabun Gold Edition 

- zapachem marki Vabun. 

W dniu 18 lutego 2015 roku Emitent otrzymał podpisane zwrotnie dwie umowy 

ramowe zawarte z podmiotem z branży IT – producentem oprogramowania dla 

przedsiębiorstw, firm i urzędów państwowych. Kontrahent od ponad 25 lat zajmuje się 

tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie podmiotami 

gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi (urzędy pracy, biura powiatowe i 

in.). Firma ma w dorobku kompletny zintegrowany system informatyczny umożliwiający 

w sposób kompleksowy prowadzenie biznesu (CRM, controlling, analiza ekonomiczna, 

system księgowo-finansowy i in.). Łączne wynagrodzenie z tytułu obydwu umów 

wynosi: 602.700,00 zł (sześćset dwa tysiące siedemset złotych) brutto. Umowy zostały 

rozliczone jeszcze w I kwartale 2015 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki nie wyklucza 

osobistego zaangażowania kapitałowego w podmiot. 

W dniu 26 lutego 2015 roku zawarł wspólnie z dwoma podmiotami wspólny list 

intencyjny ("List") w sprawie założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 

firmą MBF Financial Advisory SRL (societate cu răspundere limitată) z siedzibą w 

Bukareszcie w Rumunii ("MBF Romania SRL"). Sygnatariuszami przedmiotowego Listu 

są: (a) spółka dysponująca wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, 

w szczególności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania emisji prywatnych i 

publicznych, posiadająca licencję autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz 

autoryzowanego doradcy rynku Catalyst oraz (b) rumuńska spółka zajmująca się 

zawodowo reprezentowaniem interesów kontrahenta oraz obsługą i doradztwem 

prawnym na terenie Rumunii. 

Zarząd Emitenta informuje, że MBF Group S.A. obejmie w spółce nie mniej niż 50% w 

kapitale zakładowym spółki i głosach na walnym zgromadzeniu. Dodatkowo zgodnie z 

bieżącymi ustaleniami Emitenta z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie 
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(Bursa De Valori Bucaresti) oraz w nawiązaniu do RB EBI nr 79/2014 z dnia 07 

listopada 2014 roku Zarząd zawiadamia, że MBF Financial Advisory SRL w momencie 

rejestracji i rozpoczęcia działalności wystąpi o przyznanie licencji autoryzowanego 

doradcy rynku AeRo, co powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc 

kalendarzowy. Niezależnie od powyższego spółka natychmiast rozpocznie działalność 

na rumuńskim rynku kapitałowym, a jej usługi związane będą m.in. z pozyskiwaniem 

kapitału dla spółek celem ich rozwoju poprzez inwestycje celowe, niepubliczne emisje 

akcji (pre-IPO), emisje prywatne i publiczne (IPO) i wtórne oferty publiczne (SPO). 

W dniu 21 kwietnia 2015 roku zawarł umowę ramową o współpracy ("Umowa") z firmą 

E-Solution Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem Umowy jest 

wzajemna współpraca w zakresie m.in.: 

a) doradztwa związanego z pozyskiwaniem kapitału w drodze emisji akcji lub 

obligacji w tym poprawnego przeprowadzenia oferty publicznej lub prywatnej, 

b) opracowań i analiz dotyczących rynku inwestycji polskich i zagranicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego i usługowego, 

c) consultingu dotyczącego metodologii poprawnego projektowania, programowania, 

testowania i wdrażania aplikacji mobilnych i desktopowych, 

d) analiz i konsultacji w zakresie marketingu internetowego. 

Umowa została podpisana na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo do 

jej wypowiedzenia bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowym terminu. 

Szacowany przychód z tytułu podpisanej Umowy do końca 2015 roku wynosi 

500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). 

Z końcem kwietnia 2015 roku zarząd MBF Group S.A. przeprowadził szereg konsultacji z 

członkami Rady Nadzorczej w związku z podjęciem wstępnej decyzji o przygotowaniu 

planu przejścia Grupy MBF z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany 

GPW. W następnej kolejności zarząd oczekuje formalnej decyzji Rady Nadzorczej 

wyrażonej w formie uchwały w sprawie rekomendacji i akceptacji przejścia spółki na 

rynek regulowany. W przypadku pozytywnej oceny wniosku ze strony Rady Nadzorczej 

zarząd MBF Group S.A. przygotuje stosowny harmonogram przenosin. 

Wedle wstępnej analizy i rozmów z uprawnionymi podmiotami – najwcześniejszy realny 

termin zmiany rynku notowań to początek 2016 roku. Na obecnym etapie nie podjęto 

jakichkolwiek decyzji odnośnie emisji akcji, która związana będzie z podwyższeniem 

kapitału zakładowego i wprowadzeniem ich na rynek regulowany. Priorytetowym 
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rozwiązaniem z punktu widzenia spółki byłaby w takim wypadku emisja kierowana do 

inwestora finansowego zainteresowanego długoterminową obecnością w spółce.  

Nie bez znaczenia jest obecne zainteresowanie firmą i rozmowy, które prowadzimy z 

potencjalnymi nowymi inwestorami. Bez wątpienia pomocny jest tu rozwój spółek 

portfelowych, w tym dwóch przewodnich tematów, na których koncentrujemy się w 

2015 roku: spółka kosmetyczna Vabun S.A. oraz spółka rumuńska MBF Financial 

Advisory SRL. Cieszy pozytywny rynkowy odbiór wdrażanych przedsięwzięć, ale za 

pomysłami muszą iść wyniki finansowe wzmiankowanych spółek. Z pewnością ich 

rozwój przyczyni się do przyspieszenia przenosin na rynek regulowany.  

Zmiana rynku alternatywnego na regulowany wydaje się naturalnym etapem w procesie 

rozwoju spółek giełdowych. Daje szansę na zwiększenie rozpoznawalności oraz 

prestiżu. Nie bez znaczenia jest łatwiejsze pozyskanie ewentualnego kapitału na dalszy 

rozwój w formie emisji akcji lub obligacji. Jednakże obecność na głównym rynku wiąże 

się także z większym zakresem regulacji obowiązujących emitentów, w tym z 

poszerzonymi obowiązkami informacyjnymi. Prawidłowe wykonywanie tych 

obowiązków sprawdza i kontroluje Komisja Nadzoru Finansowego (w przeciwieństwie 

do rynku NewConnect, gdzie nadzorcą jest Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.). O wszelkich kluczowych decyzjach będziemy informować 

akcjonariuszy i inwestorów za pośrednictwem strony internetowej oraz w formie 

raportów bieżących EBI. 

W dniu 7 maja 2015 r. wpłynęła do siedziby Spółki umowa o świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy zawarta z Blue Oak Advisory sp. z o.o. Zawarcie umowy 

podyktowane jest zamiarem wprowadzenia 850.000 akcji serii E Emitenta do obrotu 

zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. 

W związku z wątpliwości odnośnie wzajemnych rozliczeń ze spółką JW Investments Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie ("JW Investments") - mimo opinii prawnej potwierdzającej 

stanowisko Spółki - Emitent kierując się rozwiązaniem ostrożnościowym zawarł w dniu 

14 maja 2015 roku umowę ugody ("Ugoda"). Przedmiotem Ugody jest uregulowanie 

wzajemnych zobowiązań między Emitentem a JW Investments ("Strony") związanych z 

zawarciem umowy przedwstępnej z dnia 31 stycznia 2013 r., umowy objęcia akcji z dnia 

2 lutego 2013 r., umów potrącenia z dnia 6 lutego i 1 marca 2013 r., umowy o tytule: 

„Przyrzeczona umowa sprzedaży aktywów” z dnia 6 maja 2013 r. oraz umów sprzedaży 

aktywów zawartych w okresie od maja do grudnia 2013 r., a także związanych z 

wpłatami gotówkowymi poczynionymi we wskazanym okresie przez JW Investments na 
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rzecz Emitenta. Zgodnie z najważniejszymi postanowieniami przedmiotowej Ugody 

ustalono między innymi, że: 

1. Emitent i JW Investments uznają i potwierdzają fakt bezwzględnej nieważności 

umowy przedwstępnej z dnia 31 stycznia 2013 r. wraz z Aneksem z dnia 27 

lutego 2013 r., umowy potrącenia z dnia 6 lutego 2013 r. oraz umowy potrącenia 

z dnia 1 marca 2013 r. 

2. Emitent oświadcza, że przysługuje jej względem JW Investments wierzytelność 

w wysokości 4.045.000 zł (cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych) z 

tytułu zawartej w dniu 2 lutego 2013 r. z JW Investments umowy objęcia akcji 

zwykłych na okaziciela serii E spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu. 

3. JW Investments oświadcza, że z uwagi na nieważność umów potrącenia oraz 

zapisów umów sprzedaży, przysługuje jej względem Emitenta wierzytelność w 

łącznej wysokości 3.771.402,50 zł z tytułu zawarcia w okresie od maja do grudnia 

ośmiu umów sprzedaży aktywów. 

4. JW Investments oświadcza, że przysługuje jej względem Emitenta 

wierzytelność o zwrot wpłaconych bez podstawy prawnej na rzecz Emitenta 

środków pieniężnych w kwocie 273.597,50 zł. 

5. JW Investments oświadcza, iż łączna wysokość przysługujących jej względem 

Emitenta wierzytelności wynosi 4.045.000 zł (cztery miliony czterdzieści pięć 

tysięcy złotych). 

6. Strony zgodnie oświadczają, że wierzytelności istnieją, mogą być przedmiotem 

potrącenia oraz że stawiają te wierzytelności w stan natychmiastowej 

wymagalności. 

Na mocy Ugody Strony zgodnie dokonały wzajemnego potrącenia wszelkich 

wierzytelności opisanych w ust. 2 powyżej z wierzytelnościami opisanymi w ust. 3 i 4 

powyżej. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umorzyły się nawzajem w całości. 

Ponadto Strony zgodnie oświadczyły, że zrzekają się względem siebie wszelkich 

roszczeń związanych z przedmiotem Ugody oraz oświadczają, że nie będą zgłaszać w 

przyszłości żadnych dodatkowych roszczeń w tym zakresie. Ugoda weszła w życie z 

dniem jej podpisania. 

W dniu 19 maja 2015 roku Emitent otrzymał od kancelarii prawnej specjalizującej się w 

prawie gospodarczym opinię prawną („Opinia”). Celem opinii prawnej była m.in. 
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odpowiedź na pytanie czy wzmiankowana umowa ugody stanowi właściwy sposób 

kompleksowego i ostatecznego uregulowania między stronami istniejących między nimi 

zobowiązań. 

Zgodnie z przedłożoną Spółce Opinią wskazuje ona, że podpisana przez strony w dn. 14 

maja 2015 roku Ugoda została zawarta zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym i 

prawnym. W skutek złożonych oświadczeń strony jednoznacznie potwierdziły istnienie 

wierzytelności oraz postawiły je w stan natychmiastowej wymagalności, a następnie 

dokonały ich prawidłowego potrącenia, wskutek czego uległy one całkowitemu 

umorzeniu. Jednocześnie we wnioskach do Opinii wskazano, iż strony dokonały 

prawidłowego, kompleksowego i ostatecznego uregulowania wszelkich kwestii 

prawnych oraz żadna ze stron nie jest zobowiązana do jakichkolwiek świadczeń na 

rzecz drugiej, a wzajemne wierzytelności na skutek potrącenia wygasły. 

Ponadto Opinia stwierdza, że brak jest podstaw do kwestionowania ważności umowy 

objęcia akcji, a Spółka dokonała zgodnego z przepisami prawa podwyższenia kapitału 

zakładowego, co zostało potwierdzone przez dokonanie przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS stosownych wpisów w rejestrze 

przedsiębiorców – zarejestrowanie zmiany wysokości kapitału zakładowego do kwoty 

4.200.000 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych). 

Opinia prawna wykonana została na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.). 

W dniu 16 czerwca 2015 roku biorąc pod uwagę stabilną sytuację finansową Spółki oraz 

oczekiwane przyszłe wyniki finansowe, Zarząd Spółki podjął uchwałę numer 1/06/2015 

w sprawie rekomendacji i założeń do długoterminowej polityki dywidendowej na lata 

2015-2019. 

Zgodnie ze wzmiankowaną uchwałą przyjęto, że Emitent będzie kierował się modelem 

nadwyżkowej polityki dywidendowej, tj. będzie rekomendował wypłatę akcjonariuszom 

tej części kwoty zysku, która nie może być efektywnie reinwestowana w firmie. 

Z uwagi na powyższe - powzięta uchwała zakłada, iż wypłacenie przez Spółkę 

dywidendy może nastąpić na poziomie od 30% do 60% zysku netto za dany rok 

obrotowy oraz przewiduje, że wypłata na niższym poziomie będzie wymagała 

szczegółowego uzasadnienia Zarządu oraz wskazania konkretnych zamierzeń 

rozwojowych, które miałyby być sfinansowane z zatrzymanego zysku. Istotnym 
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warunkiem wypłaty będzie wypracowanie zysku netto na poziomie gwarantującym 

wysokość dywidendy nie mniej niż 35 gr na 1 akcję. W przypadku osiągnięcia zysku na 

poziomie niższym – zostanie on przeznaczony na kapitał zapasowy. 

Polityka dywidendowa będzie miała zastosowanie począwszy od 2015 roku. 

Weryfikacja polityki dywidendowej będzie podlegać okresowej ocenie Zarządu i Rady 

Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że jedynym organem 

uprawnionym do ostatecznego podjęcia decyzji w sprawie podziału zysku netto jest 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta. 

W nawiązaniu do raportów bieżących: EBI 78/2014 z dn. 07.11.2014 roku w sprawie 

podpisania listu intencyjnego z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie oraz EBI 

14/2015 z dn. 26.02.2015 roku w sprawie podpisania listu intencyjnego odnośnie 

powołania spółki z siedzibą w Bukareszcie, w dniu 30 lipca 2015 roku Emitent powziął 

wiadomość o zawiązaniu i zarejestrowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

pod firmą MBF Financial Advisory SRL (societate cu răspundere limitată) z siedzibą w 

Bukareszcie w Rumunii ("MBF Financial Advisory SRL") pod numerem 34812193. 

Kapitał zakładowy MBF Financial Advisory SRL wynosi 20.000 RON (dwadzieścia 

tysięcy lei rumuńskich) i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 

100 RON (sto lei rumuńskich) każdy. Wszystkie udziały są niepodzielne i 

nieuprzywilejowane. Kapitał zakładowy został opłacony przez wspólników w całości. 

Emitent posiada w spółce prawa rumuńskiego 100 (sto) udziałów, tj. 50% kapitału 

zakładowego, które uprawniają do 50% głosów na zgromadzeniu spółki. Drugim 

udziałowcem MBF Financial Advisory SRL posiadającym 100 (sto) udziałów jest 

podmiot dysponujący wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, w 

szczególności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania emisji prywatnych i 

publicznych, posiadający licencję autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz 

autoryzowanego doradcy rynku Catalyst. 

Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami MBF Financial Advisory SRL w dniu 

rejestracji rozpoczęła działalność i w ciągu 10 dni roboczych wystąpi o przyznanie 

licencji autoryzowanego doradcy rynku AeRo działającego pod nadzorczej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Niezależnie od powyższego MBF Financial 

Advisory SRL rozpoczyna działalność na rumuńskim rynku kapitałowym, a jej usługi 

związane będą m.in. z doradztwem w zakresie pozyskiwaniem kapitału. Firma będzie 

świadczyła pomoc i doradztwo w związku z niepublicznymi emisjami akcji (pre-IPO), 

emisjami prywatnymi i publicznymi (IPO) i wtórnymi ofertami publicznymi (SPO). 
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W dniu 24 sierpnia 2015 roku spółki powiązana Vabun S.A. z siedzibą w Warszawie 

podpisała umowę handlowej z firmą DAYLI Polska Sp. z o.o. Zgodnie z otrzymanymi 

informacjami Umowa reguluje warunki w zakresie współpracy handlowej, zasad 

sprzedaży oraz promocji i sprzedaży wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków 

wytworzonych lub dostarczonych przez Vabun. Umowa stanowi bezpośrednie wsparcie 

handlowe w dystrybucji wymienionych produktów. 

Sieć drogerii Dayli liczy około 170 sklepów stacjonarnych, które znajdują się na terenie 

całej Polski. Sieć Dayli oferuje produkty drogeryjne wspólnie ze spożywczymi oraz 

usługi finansowe i pocztowe. Do końca 2015 roku spółka zamierza otworzyć około 50 

nowych własnych drogerii oraz około 20 w ramach uruchamianego obecnie programu 

franczyzowego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W ocenie Emitenta 

szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych przyjętych przy 

tego rodzaju umowach. Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że spółka powiązana 

Vabun nie wyklucza wprowadzenia produktów na rynek luksemburski, co miałoby 

nastąpić przy współpracy ze spółką Kerdos Group S.A. - właścicielem Dayli Polska Sp. z 

o.o. Obecnie przygotowywana jest oferta handlowa i brzegowe warunki współpracy. 

Ponadto w dniu 23 września 2015 roku Vabun S.A. zawarł umowę z podmiotem 

niemieckim działającym w obszarze sprzedaży ekskluzywnych kosmetyków i ubrań. 

Umowa została podpisana z firmą Rauch Und Groen GbR (Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts) z siedzibą w Berlinie w Niemczech („RundG”). Zawarcie Umowy oznacza 

jednocześnie ekspansję produktową na rynku niemieckim, gdzie za podpisywanie 

dalszych umów handlowych oraz budowę sieci sprzedaży odpowiedzialny będzie 

berliński kontrahent. Spółka RundG jest ponadto właścicielem ekskluzywnego salonu 

oraz organizatorem targów mody w Berlinie. Posiada w sprzedaży limitowane kolekcje 

odzieży i ubrań tworzonych przez młodych europejskich projektantów. Produkty marki 

Vabun są uzupełnieniem oferty salonu. 

W związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect, w dniach od 15 sierpnia do dnia 15 września 

2015 roku zawarł z akcjonariuszami Spółki umowy w sprawie czasowego wyłączenia 

zbywalności akcji MBF Group S.A. ("Umowy lock-up"). Umowy lock-up zostały zawarte z 

uwagi na bezpieczeństwo obrotu i stabilność kursu akcji Emitenta. Na podstawie 

podpisanych Umów lock-up, które zawarto łącznie z liczbą 26-ciu Akcjonariuszy, 

zobowiązali się oni, na zasadach wskazanych poniżej, do ograniczenia zbywalności akcji, 

w taki sposób, iż nie zostaną one sprzedane, obciążone, zastawione lub przeniesione w 
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całości lub części. Łączna liczba akcji objętych Umowami lock-up wynosi 1.587.231 

(jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji, co 

stanowi 98,10% wszystkich akcji serii E i 94,48% wszystkich wyemitowanych akcji 

Spółki. Do zawarcia umowy lock-up nie doszło z jednym akcjonariuszem, który posiada 

30.769 (trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 

1,90% wszystkich akcji serii E i 1,83% wszystkich wyemitowanych akcji Spółki. 

Zobowiązania złożone przez Akcjonariuszy wiążą od dnia ich złożenia do upływu okresu 

24 (dwudziestu czterech) miesięcy licząc od dnia wprowadzenia akcji Spółki serii E do 

alternatywnego systemu obrotu, nie dłużej jednak niż do dnia wprowadzenia akcji 

Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. Jednocześnie strony Umów lock-up dopuszczają możliwość zbycia akcji Emitenta na 

rynku NewConnect w liczbie i na warunkach określonych poniżej: 

a) po upływie 6 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku 

NewConnect - ¼ liczby akcji objętych zobowiązaniem lock-up; 

b) po upływie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku 

NewConnect - ¼ liczby akcji objętych zobowiązaniem lock-up (łącznie ½ liczby 

akcji); 

c) po upływie 18 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku 

NewConnect - ¼ liczby akcji objętych zobowiązaniem lock-up (łącznie ¾ liczby 

akcji); 

d) po upływie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku 

NewConnect - ¼ liczby akcji objętych zobowiązaniem lock-up (łącznie wszystkie 

akcje). 

Dodatkowo dopuszcza się możliwość zbycia całości lub części akcji objętych Umową 

lock-up na rzecz osoby trzeciej w formie umowy cywilnoprawnej. W takiej sytuacji 

nabywca będzie zobowiązany podpisać z Emitentem umowę ograniczającą zbywanie 

akcji na warunkach i zasadach analogicznych jak w Umowie lock-up. W przypadku 

naruszenia przez Akcjonariusza zapisów umowy lock-up zobowiązał się on do zapłaty 

na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 2-krotności wartości transakcji, gdzie 

wartość transakcji = najwyższa rynkowa cena akcji Spółki z lat 2014-2015 wg notowań 

w alternatywnym systemie obrotu x (pomnożona przez) liczba akcji biorących udział w 

transakcji stanowiącej naruszenie niniejszego Zobowiązania, jednakże nie mniej niż 

50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kara umowna, o której mowa powyżej, 

będzie płatna bez protestu w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania przez 
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Akcjonariusza wezwania przez MBF Group S.A. na rachunek bankowy wskazany w tym 

wezwaniu. Wszystkie zawarte przez Emitenta z 26. Akcjonariuszami Umowy lock-up 

zawierają identyczną treść zobowiązania Akcjonariusza, szczegółowe zasady 

zobowiązania, oświadczenie Akcjonariusza oraz zasady naliczania kar umownych. 

Wszystkie zawarte Umowy lock-up traktują identycznie i na równi każdego z 

Akcjonariuszy Spółki. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że z uwagi na ryzyko destabilizacji kursu akcji 

Spółki oraz w trosce o interes wszystkich Akcjonariuszy, Zarząd Spółki - za 

rekomendacją Rady Nadzorczej - podjął decyzję o wprowadzeniu do obrotu wyłącznie 

akcji, które zostały objęte zawartymi Umowami lock-up. 

W dniu 12 października 2015 r. powziął informację o rejestracji w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 737.231 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

o wartości nominalnej 2,50 zł każda, dokonanej na podstawie Uchwały nr 679/15 

Zarządu KDPW z dnia 9 października 2015 r. Decyzja o rejestracji ww. akcji w KDPW 

podjęta została warunkowo, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą 

alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych 

akcji w ASO. W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 83/2014 z dnia 17 grudnia 2014 

r. wskazuje się, iż w depozycie prowadzonym przez KDPW zarejestrowanych jest łącznie 

1.587.231 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 2,50 zł 

każda. 

W dniu 16 października 2015 roku otrzymał od spółki powiązanej Rara Avis Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie wyniki finansowe wypracowane na zamknięcie III kwartału 2015 

roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami spółka Rara Avis po zamknięciu III 

kwartału 2015 roku osiągnęła przychody finansowe w wysokości 3.317.124,56 zł przy 

kosztach na poziomie 2.817.533,75 zł. Narastająco po III kwartale 2015 roku zysk brutto 

wynosi 495.645,29 zł. Zarząd Spółki wyraża zadowolenie z wyników osiągniętych przez 

spółkę powiązaną i przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż realizacja i 

wysokość wyniku finansowego Rara Avis ma wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz 

Grupy Kapitałowej MBF. 

W dniu 28 października 2015 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

został złożony wniosek w sprawie wycofania wniosku Emitenta z dnia 13 stycznia 2015 

r. o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 850.000 

(słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o 

wartości nominalnej 2,50 zł każda. Powyższe zdarzenie motywowane było chęcią 
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wznowienia procedury wprowadzenia akcji serii E oraz zwiększeniem liczby 

wprowadzanych akcji serii E. 

Z uwagi na powyższe jeszcze w tym samym dniu Emitent złożył do Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie 1.587.231 (słownie: jeden 

milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych 

na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 2,50 zł każda, do obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

5 listopada 2015 roku uzyskał od spółki powiązanej Vabun S.A.  informację o podpisaniu 

listu intencyjnego zawartego z podmiotem włoskim działającym w dziedzinie sprzedaży 

kosmetyków i perfum. Firma włoska reprezentowana przez Antonio La Ganga oraz 

Alberto Sabbatini uzyskała wyłączność na dystrybucję produkowanych kosmetyków na 

terytorium Włoch wraz z pełną obsługą operacyjną i logistyczną. Vabun S.A. gwarantuje, 

iż dołoży wszelkich starań aby wyłączyć możliwość sprzedaży na wskazanym terenie 

produktów Vabun przez inne podmioty tzw. umowa na wyłączność. Odpowiednia  

umowa handlowa będzie podpisana w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Listu i 

otrzyma  miano stałej umowy dystrybucyjnej.  Emitent ocenia warunki Listu bardzo 

pozytywnie i nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w spółce, również poprzez swoje 

spółki zależne.  

W dniu 23 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu 

uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2015 . Firma „POL-TAX” Sp. z o.o. (z numerem ewidencyjnym 2695) dokona 

zbadanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego.  

W dniu 4 grudnia 2015 roku wpłynęła obustronnie podpisana umowa o zachowaniu 

poufności w sprawie zbadania spółki Inter-Hydro Sp. z o.o. z siedzibą w Rusocinie. 

Umowa zawarta w związku z zamiarem nabyci 100% udziałów. Firma specjalizuje się w 

urządzeniach wykorzystywanych w branży ekologicznej m.in.  projektowanie i 

produkcja w zakresie maszyn do odpadów, usługi naprawcze, serwisowe i 

magazynowania odpadów. Inter-Hydro dysponuje obfitym doświadczeniem w 

hydraulice siłowej; produkcji pras, kompaktorów i belownic do zmniejszenia objętości 

odpadów segregowanych, komunalnych i poprodukcyjnych oraz w projektowaniu i 

produkcji zaawansowanych konstrukcji i urządzeń dla przemysłu stoczniowego, takich 

jak chwytarki hydrauliczne o objętości od 2,5 do 20 m3 napędzane elektrycznie lub 
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spalinowo. Spółka oferuje też zaprojektowanie i wykonanie belownic, kompaktorów, 

zgniatarki, chwytaki oraz zasilacze i siłowniki hydrauliczne. 

Umowa ww. zobowiązuje strony do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji 

technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych dotyczących Inter-

Hydro i wykorzystaniem ich jedynie w celach oparty na  badaniu celem nabycia spółki. 

11 grudnia 2015r przekazano do publicznej wiadomości informację o przyjęciu 

dokumentu „Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich Grupy 

Kapitałowej MBF”. 

Dokument określa standardy przekazywania informacji do wiadomości publicznej 

o Emitencie oraz spółkach należących do Grupy Kapitałowej MBF. Wspomniany 

dokument stanowi uzupełnienie i rozwinięcie norm prawa powszechnie 

obowiązującego. Celem polityki informacyjnej jest prawidłowa komunikacja 

Emitenta z uczestnikami rynku kapitałowego oraz wgląd w wyniki finansowe, 

wskaźniki ekonomiczne spółek powiązanych, stowarzyszonych i zależnych od 

Emitenta. 

Poprzez dokument zostanie  zapewniony równy dostęp do informacji dotyczący 

działalności GK-MBF oraz Spółki w szczególności poprzez: 

1. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych wynikających z faktu 

dopuszczenia akcji MBF Group S.A. do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

2. Zapewnienie komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego w ramach relacji 

inwestorskich, prowadząc działania dostosowane i adresowane do potrzeb 

akcjonariuszy i inwestorów. 

Adresatami polityki informacyjnej są: 

1. Akcjonariusze spółki MBF Group S.A. 

2. Udziałowcy spółek należących do Grupy Kapitałowej MBF. 

3. Inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni. 

4. Instytucje nadzorcze i organizator Alternatywnego Systemu Obrotu (Komisja 

Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 

5. Pośrednicy w obrocie papierami wartościowymi. 

6. Agencje ratingowe. 
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7. Media  tradycyjne i elektroniczne. 

W dniu 30 grudnia 2015 roku informuje, iż wypełnił zobowiązanie Sądu Okręgowego w 

Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy (raport bieżący EBI nr 45/2015 z dn. 9 maja 

2014 roku), wyrażone podczas rozprawy jawnej z powództwa Emitenta przeciwko 

Radosławowi Paklikowskiemu i Łukaszowi Kunie o zapłatę (sygn. Akt: XXVI GC 523/15). 

Natomiast w  dniu 29 grudnia 2015 roku złożył pismo procesowe precyzujące podstawę 

faktyczną roszczenia w związku z pozwem. 

Podstawą ww. roszczenia jest wyrządzone na szkodę spółki MBF Group S.A. działanie 

pozwanych członków zarządu sprzeczne z prawem, polegające m.in. na: 

a) wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę powodowej spółki, ujawnianiu i 

przekazywaniu tych informacji spółkom konkurencyjnym; 

b) przeniesieniu kluczowych pracowników powodowej spółki, ściśle odpowiedzialnych 

za tworzenie aplikacji do nowych spółek (AppsWith.Us Ltd oraz Meeting 

Application Sp. z o.o.) zajmujących się działaniami konkurencyjnymi; 

c) nakłanianiu potencjalnych inwestorów do nienabywania akcji powodowej spółki, 

rozpowszechnianiu nieprawdziwych, krzywdzących oraz wprowadzających w błąd 

informacji o powodowej spółce, a także o jej niekorzystnej kondycji finansowej, w 

celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody; 

d) naśladowaniu gotowego produktu, polegającemu na tym, że kopiowaniu uległa 

zewnętrzna postać produktu, co wprowadzało klientów w błąd co do tożsamości 

producenta lub produktu; 

e) naruszeniu autorskich praw (w tym autorskich praw zależnych) do produktów 

(aplikacji mobilnych) oferowanych przez powodową spółkę, poprzez wprowadzenie 

przez pozwanych do obrotu identycznych produktów, ewentualnie niezgodne z 

prawem opracowanie produktów oferowanych przez powodową spółkę; 

f) przewłaszczeniu mienia w postaci kodów źródłowych do aplikacji mobilnych, 

algorytmów, opisu poszczególnych funkcjonalności i sposobu ich rozwiązywania, 

przygotowania grafiki, dokumentacji projektowej, logiki działania, raportów z 

testów, kolejnych wersji przedprodukcyjnych, działań marketingowych, 

dokumentacji urzędowej, firmowej, finansowej i księgowej (umowy handlowe, 

faktury etc.); 
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g) wadliwym wykonywaniu przez pozwanych obowiązków w zarządzie powodowej 

spółki, w tym w zakresie raportowania i inwentaryzacji, nierozliczenia się przed 

powódką przez pozwanych z powierzonego mienia i obowiązków, braku dbałości 

przez pozwanych o interesy powodowej spółki. 

Byli członkowie zarządu MBF Group S.A. swoim postępowaniem  wyrządzili szkody, na 

które składają się m.in.: 

a) utrata wartości powodowej spółki poprzez spadek ceny jej akcji; 

b) wszelkie koszty, poniesione przez powodową spółkę w związku z całym procesem 

wprowadzenia aplikacji mobilnych do obrotu, a zatem koszty analiz, testów, badań 

rynku, koszty utworzenia aplikacji, koszty marketingowe, wydatki poniesione na 

zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, na biuro, koszty księgowe, 

związane z doradztwem, które to wydatki, wskutek działania pozwanych na szkodę 

spółki, zostały poniesione bezużytecznie, a tym samym stanowią oszczędności, jakie 

odniosły konkurencyjne spółki (AppsWith.Us Ltd oraz Meeting Application Sp. z 

o.o.), do których wraz z know-how powódki przeszli pozwani; 

c) wszelkie koszty poniesione w celu przebranżowienia powodowej spółki. 

Zdarzenia po okresie sprawozdawczym 

W dniu 3 lutego 2016 roku powziął informację od spółki powiązanej Instytut Biznesu Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie o wyroku z powództwa Instytutu Biznesu przeciwko 

spółce Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z przekazaną informacją Sąd 

Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy we Wrocławiu zobowiązał Pozwaną 

do złożenia Instytutowi Biznesu oświadczenia woli w wykonaniu umowy przedwstępnej 

sprzedaży akcji z dnia 1 maja 2013 r. o następującej treści: 

Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do KRS pod nr 0000406990 

kupuje bez protestu i odbiera od Instytutu Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

wpisanej do KRS pod nr 0000448650 akcje zwykłe na okaziciela serii D o nr 

000.001 do 081.081 w ilości 81081 sztuk spółki Rearden Technology S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu za zapłatą ceny 387.500,00 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy 

pięćset złotych). 

W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone. Dodatkowo z otrzymanych 

informacji wynika, że Pozwana podtrzymuje swoje stanowisko, iż żądania Instytutu 
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Biznesu Sp. z o.o. są bezpodstawne i zamierza odwołać się od wyroku. Wyrok nie jest 

prawomocny. 

Tego samego dnia spółka powiązana MBF Financial Advisory SRL z siedzibą w 

Bukareszcie złożyła wniosek o przyznanie licencji Autoryzowanego Doradcy rynku AeRo 

działającego pod nadzorem Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Emitent 

posiada w spółce prawa rumuńskiego 100 udziałów, tj. 50% kapitału zakładowego, 

które uprawniają do 50% głosów na zgromadzeniu spółki. Drugim udziałowcem MBF 

Financial Advisory SRL jest podmiot posiadający licencję autoryzowanego doradcy 

rynku NewConnect oraz licencję autoryzowanego doradcy rynku Catalyst. 

W dniu 23 lutego 2016 roku powziął wiadomość, iż w drodze Uchwały zarządu nr 87 

Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (Bursa De Valori Bucaresti ) z dnia 22 

lutego 2016 roku, spółka MBF Financial Advisory SRL uzyskała licencję Autoryzowanego 

Doradcy rynku alternatywnego AeRO. 

Uchwałą nr 1/2015 z dnia 29 lutego 2016 Zarząd Spółki przyjął harmonogram 

wdrożenia Indywidualnych Standardów Raportowani ("ISR"). Podjęcie uchwały 

związane jest w wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive 

– MAD) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 594/2014 w sprawie 

nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation – MAR). 

Prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem ISR przeprowadzone zostaną pod 

nadzorem i w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, którego 

Emitent jest członkiem wspierającym. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że 

przygotowane regulacje wewnętrzne ISR zostaną poddane procesowi certyfikacji, a 

następnie - w celu zapewnienie transparentności wobec inwestorów - zostaną one 

opublikowane raportem bieżącym oraz na stronie internetowej Emitenta. Zgodnie z 

przyjętym harmonogramem przekazanie ISR do certyfikacji powinno nastąpić nie 

później niż do 15 maja 2016 roku. 
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PRZEWIDYWANY ROZWÓJ GRUPY MBF 

Plan na lata 2016-2018: Budowa silnej grupy kapitałowej. 

W ramach strategii rozwoju Grupa Kapitałowa Emitenta zakłada kontynuację oraz 

rozwój prowadzonej działalności. Istotnym kryterium dla Spółki będzie możliwość 

wykorzystywania efektu synergii spółek portfelowych. Model inwestycyjny Emitenta 

jest typowy dla działalności funduszy private equity / venture capital. Emitent zakłada 

dokonywanie inwestycji w projekty, które w ocenie Zarządu Spółki będą dawać istotną 

szansę na osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu. 

Przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów:  

 zwiększone wydatki marketingowe związane z dotarciem do potencjalnych 

klientów i inwestorów,  

 inwestycje kapitałowe dokonywane będą w: 

o spółki publiczne i niepubliczne, 

o podmioty zamierzające uzyskać status spółki publicznej, 

o inwestycje alternatywne 

o instrumenty dłużne (z uwzględnieniem obligacji korporacyjnych)  

 powiększenie bazy inwestorów,  

 silna orientacja na rynek obligacji oraz rynek niepubliczny,  

Emitent nie wyklucza wydzielenia poszczególnych obszarów kompetencyjnych do 

spółek celowych (zależnych). W związku z powyższym, strategia rozwoju zakłada 

wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, poprzez stałe rozszerzanie zakresu oferowanych 

usług, jak również poprzez rozbudowę własnego portfela inwestycyjnego, przy 

jednoczesnym zwiększaniu generowanych wyników finansowych. 

Zgodnie z nową strategią działalności, Emitent będzie koncentrował się na: 

 budowie portfela dynamicznie rozwijających się spółek reprezentujących 

perspektywiczne branże ze szczególnym naciskiem na podmioty e-commerce; 

 zagwarantowaniu spółkom portfelowym środków finansowych na dalszy rozwój, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku 

inwestycji prywatnych; 
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 zapewnieniu spółkom portfelowym wsparcia merytorycznego w zakresie 

zarządzania i rozwoju spółki; 

 wspieraniu działań prowadzących do umacniania pozycji rynkowej i 

rozpoznawalności spółek portfelowych; 

 wykorzystaniu synergii spółek portfelowych i inicjowaniu współpracy pomiędzy 

tymi spółkami. 

Emitent zakłada, iż realizacja strategii, w tym kreowanie polityki inwestycyjnej, będzie 

odbywać się w oparciu o wiedzę i doświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

MBF Group S.A. zakłada, iż wyjścia z inwestycji dokonywane będą poprzez: 

 wprowadzenie akcji spółki portfelowej do obrotu na rynku NewConnect, 

 zbycie akcji (udziałów) spółki portfelowej poza rynkiem giełdowym (tj. na rzecz 

inwestorów branżowych lub finansowych), 

 wykup menadżerski.  

Zarząd Emitenta wskazuje, że rozpoczęcie działalności inwestycyjnej miało na celu 

wykorzystanie luki kapitałowej obserwowanej na polskim rynku kapitałowym, który nie 

zapewnia realnych możliwości finansowania niedużych projektów biznesowych na 

wczesnym etapie rozwoju. W ocenie Zarządu Spółki projekty tego rodzaju mogą 

zapewnić bardzo wysoki potencjał wzrostu. 

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA GRUPY MBF 

Rok 2015 Grupa MBF zamknęła stratą w wysokości 448.557,81 zł przy przychodach na 

poziomie 2.610.615,31 zł. Strata ze sprzedaży wyniosła 354.277,99 zł a koszty 

działalności operacyjnej 2.964.893,30 zł. Nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych. 

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów zamknęła się kwotą 5.312.665,60 zł. 

Aktywa trwałe spółki posiadają wartość 2.117.441,73 zł przy aktywach obrotowych na 

poziomie 3.195.223,87 zł. Na koniec 2015 roku suma zobowiązań i rezerw na 

zobowiązania wynosi 1.537.635,19 zł. 

Wszystkie obecne inwestycje w spółki portfelowe w grupie kapitałowej zostały 

sfinansowane ze środków własnych. Zarząd Emitenta jest przekonany, że w przyszłości 

poczynione inwestycje przyniosą oczekiwaną stopę zwrotu. Sytuacja finansowa Spółki w 
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najbliższej perspektywie czasowej, tj. w okresie co najmniej do końca 2017 roku, nie 

wymaga zamknięcia jakiejkolwiek z pozycji inwestycyjnych. 

W dalszej perspektywie Emitent zakłada pozyskiwanie środków dzięki korzystnym 

wyjściom kapitałowym. Jednocześnie nowa strategia działalności Emitent nie wyklucza, 

że w zależności od sytuacji rynkowej i potrzeb finansowych Spółka podejmie decyzję o 

emisji akcji lub emisji obligacji. Ponadto nie wyklucza skorzystania z finansowania 

pomostowego, funduszów europejskich, kredytów i pożyczek inwestycyjnych lub 

funduszów strukturalnych. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY MBF 

Działalność oraz plany rozwojowe Emitenta, jak również podmiotów z Grupy 

Kapitałowej, związane są z następującymi czynnikami ryzyka. Kolejność, w jakiej zostały 

przedstawione poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa 

ich wystąpienia, zakresu ani istotności przedstawionych ryzyk. 

Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Grupa Kapitałowa MBF Group S.A. w swojej strategii rozwoju zakłada kontynuację oraz 

rozwój prowadzonej działalności poprzez stałe rozszerzanie zakresu oferowanych 

usług, jak również poprzez rozbudowę własnego portfela inwestycyjnego, przy 

jednoczesnym zwiększaniu generowanych wyników finansowych. Realizacja założeń 

strategii rozwoju w dużej mierze uzależniona jest od zdolności do adaptacji do 

warunków na rynku, na których Grupa Emitenta prowadzi działalność. Do 

najważniejszych czynników wpływających na branżę działalności Grupy można zaliczyć: 

przemiany otoczenia makroekonomicznego Polski, popyt ze strony przedsiębiorstw na 

finansowanie zewnętrzne, a także sytuacja na rynkach kapitałowych oraz rynku usług 

doradczych. 

Działania, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia rynkowego, bądź 

nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć 

istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki 

Grupy Kapitałowej Emitenta. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich 

założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w 

przyszłości zależą od zdolności Grupy MBF Group S.A. do skutecznej realizacji 

opracowanej strategii. 

Grupa redukuje wskazane ryzyko poprzez analizę czynników, które mogą mieć 

potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność oraz wyniki Grupy Emitenta, a w razie 

potrzebny podejmowane są niezbędne decyzje i działania. 
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Ryzyko prawne związane z prowadzoną działalnością 

Grupa w związku z prowadzoną działalnością jest narażona na ryzyko poniesienia 

odpowiedzialności odszkodowawczej za niewłaściwe świadczenie usług. Istnieje ryzyko, 

iż w wypadku niedochowania należytej zawodowej staranności klienci i inwestorzy 

mogą wystąpić przeciwko podmiotom z Grupy na drogę prawną, dochodząc 

odszkodowań za straty poniesione na skutek niewłaściwego działania Grupy. 

Ewentualne dochodzenie od podmiotów z Grupy odszkodowania mogłoby wiązać się ze 

zwiększeniem kosztów obsługi prawnej, natomiast ewentualne zasądzenie 

odszkodowania miałoby niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej 

oraz mogłoby spowodować utratę reputacji Emitenta, jako wiarygodnego podmiotu 

świadczącego profesjonalne usługi doradcze. Grupa minimalizuje to ryzyko poprzez 

staranny dobór pracowników, stałe podnoszenie ich kwalifikacji, a także odpowiednie 

procedury wewnętrzne związane ze świadczeniem i kontrolą procesu świadczenia usług 

doradczych. Dotychczasowe doświadczenia Grupy pozwalają przyjąć, iż ryzyko 

poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za niewłaściwe świadczenie usług 

doradczych jest nieznaczne. Zarząd Emitenta wskazuje, iż wg jego najlepszej wiedzy, na 

dzień sporządzenia sprawozdania nie toczą się żadne postępowania związane z 

prowadzoną działalnością, których pozwanym byłyby podmioty z Grupy, a także nie 

wystąpiły w przeszłości. 

Ryzyko związane z przedłużaniem się finalizacji zawartych umów 

Działalność Grupy Kapitałowej MBF Group S.A. polega głównie na pozyskiwaniu 

finansowania, świadczeniu usług doradczych oraz dokonywaniu inwestycji i 

dezinwestycji kapitałowych. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Grupę Emitenta, niejednokrotnie dochodzi do wydłużania się założonych 

harmonogramów działań. Procesy przygotowawcze, sprzedażowe i posprzedażowe 

wydłużają się z powodów: (i) leżących po stronie Grupy (błędy ludzkie, awarie, inne 

czynniki losowe, itp.), (ii) leżących po stronie klientów oraz osób trzecich 

(nieprzekazywanie materiałów, informacji i dokumentów w ramach ustalonych 

harmonogramów, opóźnienia w wydawaniu decyzji przez instytucje publiczne, itp.), (iii) 

niekorzystnej koniunktury gospodarczej, zwłaszcza na rynku kapitałowym, (iv) zmian 

regulacji prawnych, (v) utrudnień towarzyszących wyjściom kapitałowym (z 

podmiotów, w które Grupa dokonała wcześniejszych inwestycji). Przedmiotowe ryzyko 

jest pochodną wielu czynników i ryzyk opisanych w dalszej części niniejszego punktu 

sprawozdania. Grupa Kapitałowa dokłada wszelkich starań, w celu rzetelnej i 

terminowej finalizacji zawartych umów, niemniej jednak, z powodu głównie 

zewnętrznego charakteru przedmiotowego ryzyka, całkowita jego minimalizacja nie jest 

możliwa. 
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Ryzyko związane z metodologią szacowania wartości aktywów 

Podejmując decyzję o inwestycji w daną spółkę portfelową lub aktywo, Spółka nie zleca 

podmiotowi zewnętrznemu sporządzania wycen wymienionych powyżej aktywów. 

Szacowanie wartości nabywanych aktywów wykonywane jest przez Zarząd Emitenta na 

podstawie negocjacji handlowych z stroną sprzedającą oraz indywidualnej subiektywnej 

wyceny menedżerskiej w oparciu o własne doświadczenie rynkowe, praktykę 

i wykształcenie kierunkowe. W zależności od złożoności przypadku oraz - jeśli zostanie 

to uznane za konieczne - Zarząd Spółki przeprowadza wewnętrzną analizę dotyczącą 

działalności danego podmiotu i perspektyw jego rozwoju oraz branży (często w 

konsultacji z poszczególnymi Członkami Rady Nadzorczej). W przypadku szacowania 

wartości danego podmiotu, Zarząd Emitenta swoją ocenę opiera o perspektywy wzrostu 

danej spółki, a także potencjalną stopę zwrotu z inwestycji w kontekście budowy grupy 

kapitałowej. Analizie poddawane są kompetencje zarządów spółek. W przypadku oceny 

rynku, Zarząd Emitenta bierze pod uwagę perspektywy rozwoju danej branży w Polsce 

oraz zagranicą, istotne zagrożenia rynkowe oraz bariery wejścia, a także możliwość 

rozszerzenia bieżącej działalności do potrzeb grupy kapitałowej i działania w synergii 

między poszczególnymi podmiotami tej grupy. Istotny czynnik wpływający na decyzję o 

inwestycji w dany podmiot stanowi perspektywa możliwości wyjścia z inwestycji np. 

poprzez zbycie jego walorów potencjalnemu inwestorowi branżowemu lub 

upublicznienie na rynku giełdowym. Wszystkie wyżej opisane czynniki, opinie i analizy 

wykonywane są wedle własnego doświadczenia, oceny i potrzeb Zarządu Spółki oraz 

zazwyczaj nie stanowią one udokumentowanych i sformalizowanych dokumentów. 

Rada Nadzorcza Emitenta jest na bieżąco informowana o wykonywanych krokach 

inwestycyjnych Spółki oraz zazwyczaj nie wyraża potrzeby ani konieczności 

sporządzania takiej dokumentacji. Dotychczas Rada Nadzorcza nie zgłaszała także uwag, 

co do poszczególnych decyzji oraz kompetencji organu, nad jakim sprawuje nadzór. 

Dodać należy również, że Zarząd Spółki przyjął, że dla bezpieczeństwa inwestycji i 

ograniczenia podejmowanego przez Emitenta ryzyka inwestycje w poszczególne spółki 

portfelowe docelowo będą zamykały się na poziomie ok. 25-49% udziału w kapitale 

zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników. Z uwagi na 

powyższe, w przypadku przekroczenia ww. widełek, Emitent podejmuje próby 

poszukania współinwestora lub współinwestorów, którzy mogliby partycypować w 

danej inwestycji i zaangażowaniu w rozwój podmiotu. Założono także, że w przypadku 

spółek celowych zaangażowanie może sięgnąć nawet do 100%, a ich wynik objęty 

będzie w takim wypadku konsolidacją. 

W związku z powyższym istnieje ryzyko błędnego oszacowania wartości nabywanych 

aktywów. W przypadku przeszacowania wartości aktywów, w sytuacji wyjścia z 
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inwestycji Emitent może ponieść stratę, co będzie miało niekorzystny wpływ na sytuację 

finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. 

Należy ponadto wskazać, iż Emitent inwestuje w dużą liczbę podmiotów, stosuje 

dywersyfikację branżową, przez co minimalizuje ryzyko obranej metodologii 

szacowania aktywów na poziomie portfela inwestycyjnego.  

Wskazuje się również, iż sytuacja gospodarcza, majątkowa i finansowa Grupy Emitenta 

w dużym stopniu uzależniona jest od wiedzy i doświadczenia Zarządu Emitenta oraz 

kluczowych pracowników, którzy są jednocześnie akcjonariuszami Spółki, jednostki 

dominującej Grupy Kapitałowej MBF Group S.A. 

Ryzyko związane z niewystarczającymi źródłami finansowani 

Specyfika prowadzonej działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej MBF Group S.A. 

wymaga posiadania odpowiedniego poziomu finansowania. W związku z obecną skalą 

biznesu istnieje ryzyko posiadania niewystarczającego kapitału w przypadku pojawienia 

się nowych atrakcyjnych inwestycji, które wymagać będą zaangażowania odpowiednio 

większych środków finansowych. Ponadto nie można wykluczyć, że szacunki pozyskania 

dodatkowego kapitału okażą się nietrafne, w wyniku czego Grupa Emitenta pozyska 

środki finansowe w niższej wysokości, po odmiennej niż zakładana cenie, a także w 

późniejszym terminie. W przypadku częściowego lub całkowitego niepozyskania 

dodatkowego kapitału istnieje ryzyko niedokonania przez Grupę Kapitałową 

atrakcyjnych inwestycji, co może mieć wpływ na jej sytuację gospodarzą, majątkową 

i finansową. 

Ryzyko związane z kontrolą i współpracą z zarządami spółek portfelowych 

Istotnym czynnikiem powodzenia inwestycji związanej z daną spółką portfelową Grupy 

Emitenta jest ścisła współpraca z zarządem tej spółki. Rolą Grupy jest wspieranie i 

współdziałanie z zarządem danej spółki, wypełnianie wspólnej strategii rozwoju będącej 

podstawą powodzenia inwestycji. Należy jednak pamiętać, że wpływ Emitenta na 

decyzje podejmowane przez zarządy spółek portfelowych oraz możliwości ich kontroli 

jest ograniczony przez przepisy prawa regulujące działalność spółek handlowych. W 

związku z powyższym nie można wykluczyć, że Emitent nie uzyska pełnej wiedzy o 

decyzjach oraz wydarzeniach mających miejsce w danej spółce portfelowej, mających 

istotny wpływ na sytuację majątkową i portfelową tej spółki. Brak współpracy z 

zarządami spółek portfelowych może mieć negatywny wpływ na zyski osiągnięte z 

danej inwestycji. 
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Ryzyko związane z wyjściem z inwestycji 

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej, zysk uzyskiwany przez Grupę 

Kapitałową MBF Group S.A. wynika m.in. z nadwyżki ceny sprzedaży akcji lub udziałów 

w momencie wyjścia z inwestycji ponad cenę nabycia/objęcia tych walorów w 

momencie wejścia w daną inwestycję. W ramach prowadzonej działalności wyjście z 

inwestycji odbywać się będzie głównie poprzez: pierwszą ofertę publiczną 

poprzedzającą debiut na rynku regulowanym GPW lub wprowadzenie instrumentów 

finansowych do ASO na rynku NewConnect, sprzedaż walorów spółki portfelowej 

inwestorowi strategicznemu (branżowemu), odsprzedaż innemu inwestorowi 

finansowemu, wykup menedżerski. W związku z tym, istnieje ryzyko braku możliwości 

wyjścia z danej inwestycji lub wyjścia w innym niż zakładanym terminie lub po niższej 

niż zakładana cenie, co może mieć wpływ na uzyskaną stopę zwrotu z inwestycji, a w 

konsekwencji na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Na opisywane ryzyko negatywny 

wpływ może mieć również wiele niezależnych od Grupy czynników, takich jak: ogólna 

koniunktura gospodarcza, czy też koniunktura na rynku kapitałowym, co skutkować 

może uzyskaniem niższej od zakładanej wyceny zbywanych inwestycji. Ponadto istnieje 

również ryzyko, że Grupa będzie zmuszona do dokonania dezinwestycji przy 

niekorzystnej sytuacji rynkowej uzyskując przez to niższy niż zakładany zwrot na 

zaangażowanym kapitale lub nawet ponosząc stratę. 

Ryzyko związane z ograniczoną ilością atrakcyjnych projektów 

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej przez podmioty z Grupy Kapitałowej 

istotne jest posiadanie odpowiednich zdolności do nawiązywania współpracy z 

podmiotami charakteryzującymi się dużym potencjałem wzrostu oraz znaczącym 

prawdopodobieństwem osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Ponadto na 

rozwój tej gałęzi biznesu wpływa dysponowanie odpowiednią liczbą atrakcyjnych 

projektów inwestycyjnych spełniających określone kryteria, a także możliwość dostępu 

do informacji o takich projektach. Brak lub ograniczenie w dostępie do odpowiedniej 

liczby atrakcyjnych projektów lub informacji o nich może skutkować osiągnięciem 

niższej od zakładanej stopy zwrotu z inwestycji, co będzie miało wpływ na wyniki 

finansowe Grupy Kapitałowej. W zakresie niniejszego czynnika ryzyka należy wskazać, 

iż Zarząd Spółki oraz jego pracownicy posiadają dostęp do wielu projektów 

inwestycyjnych, za pomocą wypracowanych kanałów dotarcia do potencjalnych spółek 

portfelowych czy też współpracy z podmiotami partnerskimi. W toku pozyskiwania 

projektów Grupa wykorzystuje przede wszystkim posiadane kontakty rynkowe, w tym 

m.in. wypracowane relacje z przedsiębiorcami, funduszami venture capital, inwestorami 

finansowymi, itp. 
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Ryzyko utraty reputacji 

Działalność Grupy Kapitałowej jest zależna od jej reputacji oraz od reputacji jej 

pracowników. Utrzymanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych klientów jest 

uzależnione od tego, czy Grupa jest postrzegana jako zespół podmiotów wiarygodnych i 

rzetelnych, zapewniających świadczenie usług na możliwie najwyższym poziomie. 

Utrata reputacji może negatywnie wpłynąć na działalność oraz wyniki Grupy, w związku 

z czym czynione są stałe starania o najwyższą jakość i profesjonalizm świadczonych 

usług. Pracownicy Emitenta przechodzą staranną selekcję i stale podnoszą kwalifikacje. 

Miarą dobrej reputacji, jaką cieszy się Grupa Kapitałowa Emitenta jest fakt, iż w chwili 

obecnej istotna część jego klientów współpracuje nieprzerwanie do dłuższego czasu i 

rekomenduje usługi na zewnątrz. Grupa Kapitałowa MBF Group S.A. stawia sobie także 

za cel działanie w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi, każdorazowo dbając o 

dobre imię Grupy. 

Ryzyko związane z niewypłacalnością Grupy MBF 

W przypadku zaistnienia sytuacji niewypłacalności Emitenta, roszczenia wierzycieli 

handlowych i finansowych będą mogły zostać zaspokojone z majątku Emitenta. 

Natomiast w okolicznościach ogłoszenia upadłości Emitenta, inwestorzy posiadający 

akcje Emitenta, mogą stracić większą część środków zainwestowanych w Spółkę, 

w sytuacji gdy znaczna lub cała część majątku Spółki zostanie przeznaczona na spłatę 

wierzycieli. Na dzień 30 czerwca 2015 r. łączna wartość zobowiązań Emitenta wyniosła 

830.304,49 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. łączna wartość skonsolidowanych 

zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosła 1.053.211,24 zł. Spółka, w celu 

minimalizacji wystąpienia ryzyka niewypłacalności, dokonuje analizy struktury jej 

finansowania, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, 

niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. Warto również 

wskazać, iż na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Grupa Emitenta nie 

posiada żadnych zobowiązań przeterminowanych, a ponadto w opinii Zarządu Spółki 

nie istnieje ryzyko wystąpienia zobowiązań przeterminowanych w perspektywie 

najbliższych miesięcy. 

Ryzyko niepowodzenia nowej strategii działalności Emitenta 

Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od zdolności Spółki do 

adaptacji do zmiennych warunków panujących w branżach, w ramach których Spółka i 

podmioty od niej zależne prowadzą działalność.  

W związku z przedstawioną strategią istnieje ryzyko, że część lub wszystkie założenia 

strategii nie znajdą potwierdzenia w rzeczywistej sytuacji na rynku, co przełoży się na 
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niższe niż oczekiwane wyniki Spółki. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub 

wszystkich założonych celów strategicznych. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka 

Zarząd podejmuje działania w kierunku dywersyfikacji oferty oraz na bieżąco analizuje 

czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, a 

w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. 

Ryzyko związane z oszustwami, wyłudzeniami i nadużyciami w Grupie MBF 

W ramach prowadzonej działalności istnieje ryzyko operacyjne związane z nieetycznymi 

lub niezgodnymi z prawem działaniami pracowników Grupy i osób współpracujących. 

Ponadto pracownicy mogą popełniać błędy. Zdarzenia te mogą narazić Grupę 

Kapitałową na straty finansowe i utratę reputacji. Przedmiotowe ryzyko jest 

minimalizowane wskutek prowadzenia przez Zarząd Spółki kontroli działań Grupy oraz 

jej pracowników i osób współpracujących, pod kątem ich zgodności z obowiązującymi 

regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności inwestycyjnej  

Gałąź działalności Emitenta związana z branżą inwestycyjną jest ściśle powiązana z 

rynkiem kapitałowym oraz panującą na nim koniunkturą. Bieżąca sytuacja na rynku 

kapitałowym wpływa na wartość portfela inwestycyjnego bezpośrednio poprzez 

wycenę portfelowych spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym i 

alternatywnym, jak i pośrednio przy wycenie niepublicznego portfela inwestycyjnego. 

Koniunktura na rynku kapitałowym ma również istotny wpływ na wartość uzyskanych 

przychodów inwestycyjnych z tytułu zbycia posiadanych obecnie walorów. Osłabienie 

koniunktury na rynku kapitałowym może wpłynąć na pogorszenie perspektyw wyjścia z 

dokonanych w poprzednich okresach inwestycji, a także na wycenę aktywów 

przeznaczonych do sprzedaży. 

Strategia Spółki zakłada dywersyfikację portfela w celu zwiększenia płynności 

posiadanych aktywów i nieuzależnienia wartości portfela od wyceny akcji lub udziałów 

małej liczby podmiotów. Ponadto, ryzyko niwelowane jest również poprzez 

rozszerzenie zakresu działalności Emitenta o usługi doradcze, a tym samym 

dywersyfikację przychodów i uwzględnienie w wynikach Spółki innej działalności niż 

działalność inwestycyjna. 

Ryzyko związane z inwestycjami o charakterze private equity 

Inwestycje o charakterze private equity to inwestycje dokonywane w celu osiągnięcia 

większych zysków w porównaniu z innymi formami inwestycji, jednak przy wyższym 
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poziomie akceptowanego ryzyka. W szczególności inwestycje takie mogą polegać na 

oferowaniu finansowania podmiotom znajdującym się w początkowych fazach rozwoju, 

które w ocenie inwestora posiadają duży potencjał wzrostu. Tym niemniej podmioty 

znajdujące się w początkowych fazach rozwoju, z uwagi na krótki okres prowadzonej 

działalności gospodarczej, mogą nie posiadać historii finansowej, nie osiągać zysków, a 

w skrajanych przypadkach nawet nie generować przychodów. Brak możliwości oceny 

historycznych wyników finansowych oraz rynkowej weryfikacji produktów i 

kompetencji osób zarządzających danym podmiotem może nieść ze sobą wyższe ryzyko 

dla Emitenta jako finansującego dany projekt. W szczególności brak akceptacji produktu 

przez rynek oraz błędy w zarządzaniu mogą w skrajnych przypadkach prowadzić do 

konieczności znaczącej korekty wartości inwestycji lub odpisania jej w całości, co może 

mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka 

Emitent dokonuje każdorazowo dokładnej i szczegółowej analizy ekonomiczno-

finansowej projektu, w który zamierza zainwestować, oraz jego otoczenia, jak również 

dopuszcza dzielenie ryzyko inwestycyjnego, poprzez wspólne dokonywanie inwestycji z 

inwestorami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi. 

Ryzyko konkurencji 

Rynek funduszy private equity jest rynkiem wysoce konkurencyjnym. W szczególności 

działa na nim wiele funduszy o znacznie większym od Emitenta potencjale finansowym. 

W wyniku dużej konkurencji mogą rosnąć wyceny podmiotów stanowiących przedmiot 

inwestycji, a tym samym mogą spadać osiągane przez inwestorów stopy zwrotu z 

inwestycji. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent zamierza skoncentrować się na 

inwestycjach w mniejsze podmioty - w przypadku których kwota inwestycji nie 

przekracza z reguły 1.500.000 zł – pozostające poza sferą zainteresowania dużych 

funduszy private equity. 

Istnieje ryzyko, że Emitent będzie realizował zbieżną strategię inwestycyjną z innymi 

podmiotami, co znacznie ograniczy potencjalny portfel inwestycyjny bądź wręcz 

uniemożliwi nabycie aktywów finansowych, które Spółka planowała pozyskać. 

Jednocześnie konkurencja na rynku inwestycji kapitałowych może wpłynąć na wzrost 

wycen potencjalnych inwestycji, przez co Spółka może osiągać niższe stopy zwrotu.  

Spółka będzie minimalizować przedmiotowe ryzyko poprzez szczegółową selekcję 

podmiotów będących przedmiotem inwestycji, a także budowanie długotrwałych relacji 

na rynku inwestycji. 
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Ryzyko niestabilności otoczenia prawnego 

Częste zmiany przepisów prawa i brak jednoznacznej interpretacji tych przepisów oraz 

brak jednolitego i spójnego orzecznictwa mogą być czynnikami mającymi wpływ na 

działalność Spółki. Każdorazowa zmiana przepisów w tym zakresie może bezpośrednio 

lub pośrednio wywierać skutki dla Spółki przez co istnieje ryzyko zmiany jej pozycji w 

obszarze prowadzonej działalności. 

Ryzyko błędnych inwestycji w spółki portfelowe i/lub pogorszenia sytuacji 

finansowej spółek portfelowych  

Realizacja przyjętej strategii zakłada inwestowanie posiadanych środków finansowych 

w akcje, udziały lub obligacje podmiotów działających w branżach charakteryzujących 

się dużym potencjałem wzrostu, a następnie generowanie przez Spółkę w średnim i 

długim okresie zysków wynikających ze wzrostu wartości spółek portfelowych. Często 

inwestycje dotyczącą spółek o krótkim okresie działalności lub/i podlegającym 

dynamicznym zmianom z powodu swojego wzrostu. Z tego też powodu ocena spółek i 

możliwości ich rozwoju przed dokonaniem inwestycji może nie antycypować w części 

lub w części rzeczywistej późniejszej zmiany sytuacji spółek. Istniej więc ryzyko, że w 

przypadku nietrafnych oszacowań co do perspektyw wzrostu poszczególnych spółek 

portfelowych, pogorszenia lub załamania koniunktury może pogorszyć się sytuacja 

finansowa spółek portfelowych, co może negatywnie wpłynąć na wycenę portfela 

inwestycyjnego Emitenta. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka przed 

podjęciem decyzji inwestycyjnej Zarząd Emitenta przeprowadza badanie due diligence 

w potencjalnych spółkach portfelowych. 

Ryzyko upadłości spółek portfelowych  

Ryzyko ogłoszenia upadłości przez spółki portfelowe związane jest z ryzykiem 

pogorszeniem sytuacji finansowej spółek portfelowych i/lub utraty przez nie płynności 

finansowej. Sytuację prawną dłużnika oraz jego wierzycieli, a także postępowanie w 

sprawie ogłoszenia upadłości regulują przepisy ustawy Prawo upadłościowe i 

naprawcze. Objęcie wnioskiem o upadłość jednej lub kilku spółek portfelowych 

Emitenta może negatywnie wpłynąć na wycenę jego portfela, a także na jego sytuację 

finansową.  

W celu minimalizowania ryzyka Emitent w ramach audytu potencjalnych spółek 

portfelowych bada ich zdolności do pozyskiwania nowych źródeł finansowania, w celu 

ograniczenia ryzyka utraty płynności finansowej.  
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Upadłość jednej lub kilku spółek portfelowych Emitenta może wpłynąć na wycenę jego 

portfela, a także jego sytuację finansową, ale nie wpłynie na jego zdolność do 

kontynuowania działalności. Jego zadłużenie wynikające z prowadzonej działalności 

operacyjnej na dzień sporządzenia dokumentu nie przewyższa środków pieniężnych na 

rachunku bankowym. 

Ryzyko związane z ograniczoną ilością atrakcyjnych projektów 

inwestycyjnych  

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej przez podmioty z Grupy Kapitałowej 

istotne jest posiadanie odpowiednich zdolności do nawiązywania współpracy z 

podmiotami charakteryzującymi się dużym potencjałem wzrostu oraz znaczącym 

prawdopodobieństwem osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Ponadto na 

rozwój tej gałęzi biznesu wpływa dysponowanie odpowiednią liczbą atrakcyjnych 

projektów inwestycyjnych spełniających określone kryteria, a także możliwość dostępu 

do informacji o takich projektach. Brak lub ograniczenie w dostępie do odpowiedniej 

liczby atrakcyjnych projektów lub informacji o nich może skutkować osiągnięciem 

niższej od zakładanej stopy zwrotu z inwestycji, co będzie miało wpływ na wyniki 

finansowe Grupy Kapitałowej. W zakresie niniejszego czynnika ryzyka należy wskazać, 

iż Zarząd Spółki oraz jego pracownicy posiadają dostęp do wielu projektów 

inwestycyjnych, za pomocą wypracowanych kanałów dotarcia do potencjalnych spółek 

portfelowych czy też współpracy z podmiotami partnerskimi. W toku pozyskiwania 

projektów Grupa wykorzystuje przede wszystkim posiadane kontakty rynkowe, w tym 

m.in. wypracowane relacje z przedsiębiorcami, funduszami venture capital, inwestorami 

finansowymi, itp. 

Ryzyko związane z inwestowaniem w niepubliczne papiery wartościowe 

Emitent opiera część swojej działalność na inwestowaniu środków pieniężnych w 

udziały, akcje i obligacje emitowane m.in. przez niepubliczne przedsiębiorstwa. 

Strategia ta w głównej mierze zakłada wyjście z projektów inwestycyjnych poprzez 

odsprzedaż papierów wartościowych zewnętrznym inwestorom lub, po dokonaniu 

przez spółkę portfelową procesu upublicznienia, na rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W związku z powyższym istnieje 

ryzyko, iż do momentu upublicznienia spółki portfelowej, w przypadku konieczności 

zbycia znacznej ilości nabytych udziałów bądź akcji, ich wycena może znacznie odbiegać 

od wyceny, która mogłaby być osiągnięta na aktywnym rynku zorganizowanym. 

Ponadto, zbycie walorów w zakładanym terminie może być niemożliwe ze względu na 
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niemożność szybkiego znalezienia inwestora, co może spowodować wydłużenie okresu 

lub brak możliwości wyjścia z inwestycji w zakładanym okresie czasu. Wpływy ze 

sprzedaży udziałów lub akcji przedsiębiorstw niepublicznych mogą być niższe niż w 

przypadku papierów wartościowych spółek publicznych. Ograniczenie ryzyka 

związanego z inwestycjami w niepubliczne papiery wartościowe polega na 

inwestowaniu części środków w papiery spółek notowanych na rynku regulowanym lub 

w alternatywnym systemie obrotu.  

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności doradczej 

Emitent świadczy usługi doradcze w zakresie: doradztwa gospodarczego, doradztwa w 

zakresie fuzji i przejęć, private equity, oceny ryzyka i opłacalności inwestycji, pomoc w 

negocjacjach pomiędzy podmiotami zainteresowanymi inwestowaniem w inne 

przedsiębiorstwa i tymi przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie pozyskania kapitału 

w formie emisji papierów wartościowych dla podmiotów zewnętrznych. 

Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta i spółek zależnych od Emitenta 

uzależniona jest od ich zdolności do adaptacji do zmiennych warunków panujących w 

branżach, w ramach której prowadzą działalność. Do najważniejszych czynników 

wpływających na branżę usługowo-doradczą można zaliczyć czynniki wpływające na 

ogólną koniunkturę w gospodarce.  

Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź 

nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć 

istotny negatywny wpływ na działalność oraz wyniki Emitenta. Istnieje zatem ryzyko 

nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. 

W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące 

mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność w ramach usług doradczych i 

wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania mające na 

celu dostosowanie Spółki do zmieniającej się sytuacji.  

Ryzyko osłabienia koniunktury w branży usług doradczych  

Działalność Emitenta w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej 

koniunktury w branży usługowej. W związku z tym istnieje ryzyko, iż w przypadku 

pogorszenia koniunktury w tej branży, zainteresowanie usługami świadczonymi przez 

Emitenta i spółek od niego zależnych znacznie się obniży, co w konsekwencji może 

wpłynąć na ograniczenie portfela zamówień Spółki. W związku z powyższym w 
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przypadku zaistnienia powyższych wydarzeń istnieje ryzyko, iż prognozowane wyniki 

finansowe oraz planowany przebieg rozwoju Emitenta będzie utrudniony.  

Powyższy czynnik ryzyka jest minimalizowany poprzez nastawienie Emitenta na 

długoterminową współpracę ze swoimi klientami (głównie w formie usług 

świadczonych w ramach abonamentu) i zmniejszenie udziału w przychodach projektów 

jednorazowych, związanych z jedynie krótkoterminową współpracą w ramach 

określonego zdarzenia. 

Ryzyko zmiany przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się częstymi zmianami i brakiem precyzji przepisów. 

Często uniemożliwia to jednoznaczną wykładnię, a same interpretacje przepisów 

podatkowych ulegają zmianom. Niestabilność systemu podatkowego oraz 

nieprecyzyjność regulacji podatkowych w Polsce utrudnia prawidłowe planowanie 

podatkowe, co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki Spółki. Możliwość 

nakładania wysokich kar pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko podatkowe 

w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach o bardziej stabilnym systemie podatkowym. 

Opisana sytuacja może wywierać negatywny wpływ na działalność Spółki oraz jej 

sytuację finansową. 

Ryzyko związane z awarią sprzętu komputerowego 

Działalność Spółki wymaga wykorzystania zestawów komputerowych oraz serwerów, 

dlatego nie można wykluczyć ryzyka ich awarii, które mogą spowodować czasowe 

obniżenie jakości świadczonych przez Spółkę usług, czasowe ich zawieszenie oraz 

uszkodzenie lub, w skrajnym wypadku, zniszczenie lub wyciek przechowywanych 

danych i kodów źródłowych. Ewentualna awaria może mieć więc negatywny wpływ na 

działalność Emitenta, jego wyniki finansowe oraz reputację. 

Ryzyko stóp procentowych 

W celu finansowania bieżącej działalności i planów rozwojowych Emitent posiłkuje się 

środkami własnymi oraz kapitałem zewnętrznym pozyskanym od banków (na dzień 

sporządzenia sprawozdania podmiot zależny MBF Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. nie 

finansuje się zewnętrznym kapitałem obcym, posiłkuje się środkami własnymi lub 

kapitałem jednostki dominującej). 

W zawartych umowach kredytowych oprocentowanie kapitału zewnętrznego ustalone 

jest według zmiennej stopy procentowej (WIBOR 1M, WIBOR 3M), powiększonej o 
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marżę instytucji finansującej. Ponadto, nie można wykluczyć, iż, w celu 

zintensyfikowania rozwoju Spółki oraz częściowego finansowania strategii rozwoju, 

Spółka w przyszłości zaciągnie nowe zobowiązania w formie kredytów i/lub emisji 

instrumentów dłużnych. Nie wyklucza się również finansowania kapitałem dłużnym 

działalności spółek zależnych. 

Istnieje ryzyko, iż znaczący wzrost stóp procentowych przełoży się na wzrost kosztów 

finansowych Spółki (i Grupy) związanych ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. 

Ryzyko związane z dostępem do informacji poufnych klientów  

Emitent i spółki od niego zależne, z racji rodzaju świadczonych usług, często posiadają 

dostęp do informacji poufnych swoich klientów, gdyż informacje dotyczące bieżącej 

kondycji finansowej lub istotnych zdarzeń w działalności przedsiębiorstwa są 

konsultowane z Emitentem celem podjęcia właściwych i najbardziej adekwatnych do 

sytuacji podmiotu decyzji strategicznych i operacyjnych. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez GPW na Emitenta kar 

finansowych  

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub 

nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w alternatywnym 

systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę 

pieniężną w wysokości do 50 000 zł.  

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję 

Nadzoru Finansowego kar administracyjnych  

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 

obowiązków wynikających z Ustawy o obrocie oraz Ustawy o ofercie. KNF może w 

szczególności, w zależności od rodzaju naruszonego obowiązku, zastosować jedną z 

następujących kar administracyjnych:  

a) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 zł,  

b) wydać wobec Emitenta decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub 

bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu,  

c) w pewnych wypadkach naruszeń zastosować obie powyższe sankcje łącznie.  
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W przypadku nałożenia takich kar, obrót instrumentami finansowymi Emitenta może 

stać się utrudniony bądź niemożliwy. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną  

Sytuacja na rynku finansowym, która wywiera istotny wpływ na działalność Spółki, jest 

silnie powiązana z sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie. Wzrost 

gospodarczy przekłada się na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw, co 

przekłada się na zwiększone potrzeby korzystania z usług finansowych i w efekcie 

przyczynia się do zwiększonego popytu na usługi Emitenta i spółek powiązanych. 

Analogicznie - pogorszenie sytuacji makroekonomicznej spowoduje pogorszenie się 

sytuacji na rynku finansowym. Ze względu na coraz silniejsze globalne powiązania 

pomiędzy gospodarkami, rosnącą swobodę w przepływie kapitału, na sytuację na 

krajowym rynku kapitałowym wpływają również warunki makroekonomiczne w innych 

krajach. 

Ryzyko zmienności wyników finansowych Emitenta 

Z powodu charakteru działalności operacyjnej Emitenta, związanej z inwestycjami w 

perspektywiczne spółki, wyniki finansowe Emitenta uzyskiwane w kolejnych latach 

obrotowych mogą być znacząco uzależnione od powodzenia tych inwestycji. Z tego też 

powodu wyniki finansowe Emitenta za poszczególne lata obrotowe może cechować 

duża zmienność. Wyniki okresowe są uzależnione przede wszystkim od rentowności 

poszczególnych inwestycji.  

Ryzyko związane z kontrolą i współpracą z zarządami spółek portfelowych 

Istotnym czynnikiem powodzenia inwestycji związanej z daną spółką portfelową 

Emitenta jest ścisła jego współpraca z zarządem tej spółki. Rolą Emitenta jest 

wspieranie i współdziałanie z zarządem danej spółki, wypełnianie wspólnej strategii 

rozwoju będącej podstawą powodzenia inwestycji. Należy jednak pamiętać, że wpływ 

Emitenta na decyzje podejmowane przez zarządy spółek portfelowych oraz możliwości 

ich kontroli jest ograniczony przez przepisy prawa regulujące działalność spółek 

handlowych. W związku z powyższym nie można wykluczyć, że Emitent nie uzyska 

pełnej wiedzy o decyzjach oraz wydarzeniach mających miejsce w danej spółce 

portfelowej, mających istotny wpływ na sytuację majątkową i portfelową tej spółki. Brak 

współpracy z zarządami spółek portfelowych może mieć negatywny wpływ na zyski 

osiągnięte z danej inwestycji. 
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Ryzyko skali działania 

Środki przeznaczone na inwestycje będące w dyspozycji Emitenta mogą okazać się 

niewystarczające w przypadku pojawienia się nowych możliwości inwestycyjnych o 

wysokim potencjale wzrostu. Również działalność obecnych już w portfelu Emitenta 

spółek może wymagać dofinansowania. W przypadku braku możliwości dofinansowania 

obecnych inwestycji, uważanych pierwotnie za perspektywiczne, mogą one nie 

przynieść zakładanych zysków lub w skrajnym przypadku mogą zakończyć się 

niepowodzeniem.   

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji Emitenta 

Ceny papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, 

mogą podlegać znaczącym wahaniom. Czynniki wpływające na podejmowanie przez 

poszczególnych inwestorów decyzji inwestycyjnych nierzadko nie mają związku z 

działalnością Emitenta i wynikami finansowymi generowanymi przez Spółkę. 

Kształtowanie się cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie 

Obrotu jest trudne do przewidzenia (zarówno w krótkim, jak i długim terminie).  

Papiery wartościowe Emitenta, notowane w ASO będą charakteryzowały się 

ograniczoną płynnością, daleko odbiegającą od płynności papierów wartościowych 

notowanych na rynku regulowanym. W celu umożliwienia inwestorom w miarę 

swobodnego obrotu papierami wartościowymi, Emitent podpisał umowę z Domem 

Maklerskim BDM S.A., jako animatorem rynku dla instrumentów finansowych Emitenta, 

którego zadaniem jest umożliwienie zainteresowanym inwestorom swobodnego 

dokonywania transakcji rynkowych. 

Ograniczona płynność obrotu akcjami Emitenta może przyczynić się do powstania 

problemów polegających na braku możliwości sprzedaży akcji Emitenta przez inwestora 

po oczekiwanej przez niego cenie w ograniczonym okresie czasu. 

Ryzyko związane ze sporem z poprzednim zarządem 

Emitent znajduje się w sporze z poprzednim Zarządem Spółki w związku z 

podejrzeniem działania na szkodę Spółki oraz niekorzystnego rozporządzania jej 

mieniem. Zdaniem Emitenta efektem działania poprzedniego Zarządu było istotne 

ograniczenie działania Spółki oraz wyzbycie się jej aktywów, co istotnie negatywnie 

wpłynęło na dane zaprezentowane oraz na wskaźniki finansowe Spółki w 2012 r. Zarząd 

Emitenta, w związku z podjęciem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności 
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Pana Radosława Paklikowskiego (Uchwała nr 4) i Pana Łukasza Kuny (Uchwała nr 5), w 

dniu 9 maja 2014 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w 

Warszawie, Wydział VII Gospodarczy, pozew przeciwko byłym Członkom Zarządu 

Spółki Panu Radosławowi Paklikowskiemu oraz Panu Łukaszowi Kunie. 

Pozew dotyczy wyrządzonej Spółce szkody w związku z pełnieniem przez Pana 

Radosława Paklikowskiego oraz Pana Łukasza Kuny funkcji Członków Zarządu Spółki w 

okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, powstałej w 

związku z: prowadzeniem wobec Spółki działalności konkurencyjnej, także we 

współpracy i porozumieniu z innymi osobami; bezprawnym zabraniem, 

wykorzystaniem i przekazaniem podmiotom konkurencyjnym wobec Spółki należących 

do niej kodów źródłowych aplikacji na urządzenia mobilne; ujawnianiem osobom 

trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki; przekazywaniem osobom trzecim, w tym 

także potencjalnym inwestorom, informacji i opinii o Spółce godzących w jej dobre imię 

i wizerunek. W opinii Zarządu Emitenta wyżej wskazane i utracone aktywa stanowiły 

istotną wartość majątku Spółki. 

Istnieje ryzyko niekorzystnego dla Spółki orzeczenia sądowego w rzeczonej sprawie. W 

takiej sytuacji Spółka zobowiązana będzie do pokrycia kosztów procesu sądowego, w 

tym kosztów zastępstwa procesowego strony pozwanej. Ponadto, w takim scenariuszu, 

zidentyfikowane przez Emitenta naruszenia nie zostaną naprawione, a strata poniesiona 

przez Emitenta nie zostanie naprawiona 

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż 3 

miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu ASO. 

Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu 

Zgodnie z §12 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator 

może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu.. 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem 

decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu 

zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia §11 ust. 1 (zawieszenie 

obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące). 
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Ryzyko rynkowej wyceny akcji Emitenta 

Płynność obrotu papierami wartościowymi Emitenta, notowanymi na rynku 

NewConnect oraz nieprzewidywalność decyzji inwestycyjnych poszczególnych 

inwestorów może przyczynić się do znacznych wahań poziomu cen akcji Emitenta. 

Wahania cen są często niezwiązane z bieżącą działalnością Spółki oraz osiąganymi przez 

nią wynikami. Fluktuacja cen papierów wartościowych ma bezpośredni wpływ na 

wartość tych papierów posiadanych w danej chwili przez akcjonariuszy Spółki. Istnieje 

ryzyko, iż rynkowa wycena wartości akcji Emitenta będzie w sposób znaczący odbiegała 

od przewidywań zarówno Zarządu Spółki, jak i inwestorów biorących udział w obrocie.  
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WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

W 2015 roku Spółka, także z pomocą i przy współdziałaniu spółki zależnej MBF 

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o., prowadziła (kontynuowała) badania w zakresie 

rozwoju automatycznych systemów transakcyjnych do stosowania w handlu 

automatycznym (tzw. algo trading) instrumentami finansowymi, np. akcjami, 

kontraktami terminowymi, instrumentami pochodnymi, kontraktami różnic kursowych 

itd. Emitent ponadto będzie chciał się posiłkować w tym zakresie funduszami 

pochodzącymi z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. 

INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH 

W okresie, za który sporządzony jest niniejsze sprawozdanie, Spółka nie nabyła akcji 

własnych. 

INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

W 2015 roku Spółka nie korzystała z instrumentów finansowych w zakresie zmian cen, 

kredytowego, zakłóceń przepływów środków pieniężnych. 

INFORMACJA O POSIADANYCH ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH) 

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów. 
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STOSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z 

przepisami Ustawy o rachunkowości. 

W dniu 17 lutego 2012 roku Zarząd spółki MBF Group S.A. przekazał raportem bieżącym 

EBI nr 8/2012 do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych 

przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 

293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 

2010 roku w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”. 

 

 

 

Warszawa, 30.03.2016 r.  

 

………………………………………. 

Robert Krassowski 

Prezes Zarządu MBF Group S.A. 



 
  Skonsolidowany Raport Roczny MBF Group S.A. za 2015 rok   

 

 
 

MBF Group S.A.  ul. Bysławska 82 lok. 415  04-994 Warszawa 
tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  biuro@mbfgroup.pl  www.mbfgroup.pl 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000380468  NIP: 894-30-18-615  REGON: 021480943  Ticker: MBF  Kapitał zakładowy: 4.200.000 PLN 

Konto bankowe: Alior Bank S.A.  73 2490 0005 0000 4520 6498 1818 

 
Strona 97 z 124 

5 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI 
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MBF GROUP S.A. 

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA 2015 ROK 

 

Zarząd Spółki MBF Group S.A. na podstawie §5 pkt 6.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżącego i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oświadcza, iż wedle jego 

najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta 

oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto, sprawozdanie z działalności 

Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej 

Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną 

działalnością. 

 

 

 

………………………… 
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6 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU 
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MBF GROUP S.A. 

W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

 

Zarząd Spółki MBF Group S.A. na podstawie §5 pkt 6.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżącego i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oświadcza, iż podmiot 

uprawniony do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dokonujący 

badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, 

dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

 

…………………………….. 
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7 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza 

MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia § 13 ust. 

15 pkt 7) Statutu Spółki, Uchwałą nr 1/2015 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego 

do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2015 i została nim spółka pod firmą: POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie | ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91 | 03-982 Warszawa. POL-TAX Sp. z o.o. 

jest podmiotem wpisanym na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych” pod numerem ewidencyjnym 2695. 
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8 STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO „DOBRE 
PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

Spółka MBF Group S.A. przez cały okres roku obrotowego 2015 podlegała zasadom ładu 

korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”. 

W związku z uzyskaniem w 2012 r. przez Spółkę statusu spółki publicznej notowanej 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz publikacją raportu 

bieżącego nr 8/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. „Zakres stosowanych przez Spółkę zasad 

Dobrych Praktyk”, Emitent podlega zasadom Dobrych Praktyk od dnia publikacji 

niniejszego raportu. 

W związku z powyższym, poniżej zamieszczono informacje na temat zasad ładu 

korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie 

były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka 

zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki 

zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości. 

 

Lp ZASADA 

TAK/NIE/

NIE 

DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 

informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, 

jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych 

narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 

bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do 

informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych 

metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również 

nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie internetowej. 

CZĘŚCIO

WO 

Spółka realizuje 

powyższą zasadę z 

wyłączeniem transmisji 

obrad walnego 

zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrowania 

przebiegu obrad i 

upublicznienia go na 

stronie internetowej.  

Spółka nie wyklucza 

stosowania niniejszej 

zasady w pełnym 

zakresie w przyszłości. 

2 

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 

niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 

sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  
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3 

3.1 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej: podstawowe informacje o spółce i 

jej działalności (strona startowa), 

TAK  

3.2 

opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 

działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów, 

TAK  

3.3 
opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 

określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 
TAK  

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, 
TAK 

 
 

3.5 

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 

członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 

członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 

5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

spółki 

NIE 

Niniejsza zasada nie 

będzie stosowana 

ponieważ Zarząd nie 

otrzymuje takich 

oświadczeń od członków 

Rady Nadzorczej. 

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8 

opublikowane prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 

prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku 

gdy emitent publikuje prognozy), 

TAK 

Prognozy wyników 

finansowych oraz 

założenia do prognoz na 

bieżący rok obrotowy są 

opublikowane w 

Dokumencie  

Informacyjnym, 

ewentualne korekty 

Spółka będzie 

komunikować zgodnie z 

obowiązkami 

informacyjnymi w 

postaci raportów 

bieżących. 

3.9 

strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w 

wolnym obrocie, 

TAK  

3.10 

dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna 

w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z 

mediami, 

TAK  
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3.11 (skreślony) -  

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.13 

kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych 

raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a 

także spotkań z inwestorami i analitykami oraz 

konferencji prasowych, 

TAK  

3.14 

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak 

wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących 

nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 

akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny 

być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie 

przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

3.15 (skreślony) -  

3.16 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania, 

NIE 

Zarząd będzie obecny na 

zgromadzeniach i 

zachęca wszystkich 

Akcjonariuszy do 

aktywnego udziału w 

obradach Walnego 

Zgromadzenia i 

samodzielnego 

zadawania pytań. 

3.17 

informację na temat powodów odwołania walnego 

zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad 

wraz z uzasadnieniem, 

TAK  

3.18 
informację o przerwie w obradach walnego 

zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 
TAK  

3.19 

informacje na temat podmiotu, z którym spółka 

podpisała umowę o świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 

adresu strony internetowej, numerów telefonicznych 

oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

TAK  

3.20 
Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 

animatora akcji emitenta, 
TAK  
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3.21 
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 

opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
TAK  

3.22 (skreślony) -  

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 

zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 

informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji 

informacji umieszczanych na stronie internetowej. W 

przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub 

wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na 

stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 

przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według 

wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty 

bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie 

internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 

następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 

emitenta. 

TAK 

Emitent prowadzi 

korporacyjną stronę 

internetową w języku 

polskim. 

5. 

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 

korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 

spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

Spółka zamieszcza 

wszelkie informacje w 

ramach systemów EBI i 

ESPI oraz na stronie 

internetowej, tj. zgodnie 

z obowiązkami 

informacyjnymi, co w 

ocenie Zarządu stanowi 

wystarczające źródło 

wiedzy o spółce – 

dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych osób. 

6. 

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 

obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 

osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK  

7. 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie 

emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez 

Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 

Doradcę. 

TAK  

8. 

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp 

do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 

wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK  
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9 

9.1 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: informację na 

temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich 

członków zarządu i rady nadzorczej, 

NIE 

Wynagrodzenia Zarządu 

i Rady Nadzorczej Spółki 

ustalane są na 

warunkach rynkowych, 

jednak ich wysokość jest 

objęta klauzulą 

poufności. 

9.2 

informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 

Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu 

świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 

NIE 

Ze względu na 

konieczność zachowania 

tajemnicy handlowej i 

poufności zawartej 

umowy Spółka nie 

będzie stosowała 

niniejszej zasady. 

10 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w 

obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym 

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 

trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK  

11 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie 

dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Spółka będzie 

organizować publiczne 

spotkania z inwestorami, 

analitykami i mediami w 

miarę występowania 

zdarzeń stanowiących 

podstawę do ich 

organizacji. 

12 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z 

prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 

mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa 

poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej. 

NIE 

Decyzja w niniejszej 

sprawie należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli 

WZA upoważni Zarząd 

Spółki do podejmowania 

takich decyzji, niniejsza 

zasada będzie 

stosowana. 

13 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a 

datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające 

z tych zdarzeń korporacyjnych. 

NIE 

Decyzja w sprawie 

zachowania niezbędnego 

odstępu czasowego 

między decyzjami 

powodującymi określone 

zdarzenia korporacyjne, 

a datami, w których 

ustalane są prawa 

akcjonariuszy 

wynikające z tych 

zdarzeń należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli 

WZA upoważni Zarząd 

Spółki do podejmowania 

takich decyzji, niniejsza 

zasada będzie 
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stosowana. 

13a 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 

akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 

informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 

Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 

upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 

§ 3 Kodeksu spółek handlowych. 

TAK  

14 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 

dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający 

pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku 

nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 

pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 

uzasadnienia. 

NIE 

Decyzja w sprawie 

ustalenia praw do 

dywidendy oraz dnia jej 

wypłaty należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli 

WZA upoważni Zarząd 

Spółki do podjęcia takiej 

decyzji, niniejsza zasada 

będzie stosowana. 

15 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy 

warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których 

ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 

dywidendy. 

NIE 

Decyzja w sprawie 

wypłaty dywidendy 

warunkowej należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli 

WZA upoważni Zarząd 

Spółki do podjęcia takiej 

decyzji, niniejsza zasada 

będzie stosowana. 

16 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 

zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co 

najmniej: 

 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w 

otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą 

mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez 

emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka 

NIE 

Aktualnie zasada 

publikacji raportów 

miesięcznych nie jest 

stosowana przez 

Emitenta. W opinii 

Zarządu w okresach 

miesięcznych 

wystarczające jest 

wypełnianie przez 

Spółkę obowiązków 

informacyjnych. 

Publikowane raporty 

kwartalne pozwalają w 

sposób wystarczający 

ocenić bieżącą 

działalność Spółki. 
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realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym 

raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć 

miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są 

istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, 

planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 

termin publikacji raportu analitycznego. 

 

16a 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i 

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów 

bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą 

zaistniałą sytuację. 

TAK  

17 
(skreślony) -  

 

 


