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Dokument Informacyjny

z siedzibą w Krakowie
sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii B oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym
jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów
finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani
wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w
alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli
wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca

Kraków, 21 listopada 2012 r.
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Wstęp
Tytuł dokumentu
Niniejszy dokument jest Dokumentem Informacyjnym spółki akcyjnej JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie, przygotowanym
zgodnie z wymogami Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Emitent
Firma Emitenta:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
Numer KRS:
Numer REGON:
Numer NIP:

JR INVEST S.A.
Spółka akcyjna
Polska
Kraków 30-614, ul. Cechowa 63
+48 12 654 05 19
+48 12 654 05 19
biuro@jrinvest.pl
www.jrinvest.pl
0000393811
356763788
6792781972

Autoryzowany Doradca
Autoryzowanym Doradcą Emitenta jest PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-069), ul. Ofiar Oświęcimskich
15. W imieniu PROFESCAPITAL Sp. z o.o. działa Prezes Zarządu – Paweł Puterko oraz Wiceprezes Zarządu – Szczepan
Czyczerski.

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie instrumentów
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie
Do obrotu wprowadzanych będzie:

1.149.633 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o
wartości nominalnej 1,00 PLN każda,

607.367 (sześćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości
nominalnej 1,00 PLN każda.
Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty polski (PLN).
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1. Opis czynników ryzyka i zagrożeń
Uwagi ogólne
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych objętych niniejszym
dokumentem, potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne
informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta.
Opisane poniżej czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Emitenta, mogą nie być jedynymi, które
dotyczą Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą powstać ryzyka trudne do przewidzenia w
chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależne od Emitenta, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez
Inwestorów. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć
istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej
działalności, a przez to na kształtowanie się rynkowego kursu akcji Emitenta. W efekcie powyższych zdarzeń Inwestorzy
mogą nie osiągnąć założonej stopy zwrotu z inwestycji i stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych.
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani
oceną ich ważności.

1.1.
1.1.1.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego otoczeniem
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce

Całość przychodów Spółki jest związana z działalnością na rynku krajowym i z tego też względu Spółka jest uzależniona
pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi takich jak poziom
bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych
wpłynęły na sytuację gospodarczą w Polsce. Odnotowano spadek tempa krajowego wzrostu gospodarczego oraz wzrost
stopy bezrobocia. Opisane powyżej tendencje makroekonomiczne wpłynęły i mogą w wpływać na sytuację finansową
Spółki. Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu
polskiej gospodarki lub kryzys finansów publicznych, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Spółki.

1.1.2.

Ryzyko zmian regulacji prawnych

Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej
interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności
gospodarczej. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących działalności budowlanej, ochrony środowiska,
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady
funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla
działalności Spółki. Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z problemami
interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy
administracji publicznej, itp. Powyższe okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub
wyniki Spółki.

1.1.3.

Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w
sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają
częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż
niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest
harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do UE. Spółka nie może wykluczyć zmian w
przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki.

1.1.4.

Ryzyko związane z istnieniem powiązań rodzinnych pomiędzy członkami organów

Prezes Zarządu Spółki Pan January Ciszewski pozostaje w związku małżeńskim z Panią Renatą Ciszewską, która jest
Przewodniczącą Rady Nadzorczej JR INVEST S.A. Z uwagi na funkcję Rady Nadzorczej polegającą na stałym nadzorze nad
działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach pożądane jest, aby członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swe zadania w
sposób niezależny od członków Zarządu, którego czynności w zakresie prowadzenia spraw i reprezentacji spółki są poddane
nadzorowi Rady. Istnienie wskazanego powiązania pomiędzy członkami obu organów Spółki może wpływać na swobodę i
niezależność w podejmowaniu decyzji przez Panią Renatę Ciszewską. W ocenie Spółki powiązanie to jednak nie ma
istotnego znaczenia dla prawidłowości wykonywania zadań przez całą Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza Spółki składa się z
pięciu osób, z których pozostali czterej to członkowie niepowiązani personalnie ani z prezesem Zarządu, ani z
Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
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1.1.5.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

2.000.000 akcji serii A oraz 33.000 akcji serii C uprawniających łącznie do 68,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Emitenta należy do Pana Januarego Ciszewskiego i Pani Renaty Ciszewskiej, którzy mają znaczący wpływ na
podejmowane przez Walne Zgromadzenie uchwały. Pan January Ciszewski i Pani Renata Ciszewska mogą zapobiec, lub
podjąć istotne uchwały, dla których przepisy KSH wymagają kwalifikowanej większości głosów, takich jak uchwała w sprawie
zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
emisji obligacji zamiennych, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, rozwiązania Spółki, a także uchwała w sprawie
istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, czy wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy przy podwyższeniu kapitału
zakładowego Spółki.

1.1.6.

Ryzyko związane z możliwością niepozyskania najemców i spadku cen najmu

Emitent nie może wykluczyć ryzyka niepozyskania najemców do nabytych i wyremontowanych przez Grupę Emitenta
powierzchni biurowych i handlowych, jak również istnieje ryzyko spadku cen wynajmu tych powierzchni, co może przełożyć
się na niższe przychody z tych usług. W celu redukcji ryzyka do minimum Spółka na bieżąco analizuje sytuację na rynku
nieruchomości komercyjnych oraz stara się przewidzieć zmiany popytu, aby we właściwy sposób na nie reagować oraz
dopasować swoją ofertę do oczekiwań rynkowych.

1.1.7.

Ryzyko wzrostu konkurencji

Wzrost popytu na powierzchnie biurowo-magazynowe przy niezmiennym poziomie podaży może doprowadzić do wzrostu
cen najmu. Skutkować to może wzrostem zainteresowania tego typu działalnością np. ze strony firm o odmiennym profilu
działalności, posiadających niewykorzystane powierzchnie magazynowe lub biurowe nadające się do wynajmu, albo też
nowych firm wchodzących na rynek. Wzrost konkurencji na rynku wynajmu powierzchni biurowo-magazynowych może
negatywnie wpłynąć na popyt na powierzchnie oferowane przez Emitenta, a w konsekwencji na jego wyniki finansowe. W
celu zapewnienia popytu na posiadane powierzchnie Emitent zapewnia swoim klientom kompleksowe usługi na
najwyższym poziomie.

1.1.8.

Ryzyko związane ze zmiennością wyniku finansowego

Emitent prowadzi działalność gospodarczą w dwóch obszarach: redeweloperska oraz wynajem powierzchni biurowomagazynowych. Zrealizowane wyniki finansowe mogą różnić się od ich wartości oczekiwanej ze względu na trudne do
zaprognozowania przychody z działalności redeweloperskiej. Ograniczenie tego ryzyka Spółka realizuje poprzez
prowadzenie zdywersyfikowanej działalności. Przychody z działalności w zakresie wynajmu powierzchni biurowych oraz
magazynowych charakteryzujące się niską zmiennością przepływów powinny zagwarantować, że pomimo możliwej
potencjalnie dużej zmienności wyników Spółki osiąganych z działalności redeweloperskiej, działalność JR INVEST S.A. będzie
rentowna.

1.1.9.

Ryzyko nieuzyskania niezbędnych zezwoleń

Działalność redeweloperska wymaga uzyskania stosownych decyzji administracyjnych związanych przede wszystkim ze
zmianą warunków zagospodarowania terenu. W przypadku nieuzyskania decyzji zgodnej z wnioskiem, stopa zwrotu z
inwestycji może być znacznie niższa niż pierwotnie zakładano. Spółka będzie unikać tego typu sytuacji poprzez wcześniejszą,
jeżeli będzie taka potrzeba, wielokrotną konsultację realizowanego projektu wśród branżowych ekspertów i konsultantów,
a także przede wszystkim u inspektorów i urzędników prowadzących daną sprawę w konkretnym urzędzie. W ten sposób
Emitent zminimalizuje ryzyko nieprzewidzianego przedłużenia procedur administracyjnych lub nieuzyskania stosownych
zezwoleń.

1.1.10. Ryzyko związane z pełnieniem przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej funkcji kierowniczej w Spółce
Do dnia 20 listopada 2012 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Renata Ciszewska pełniła w spółce JR INVEST S.A.
jednocześnie funkcję Dyrektora ds. organizacyjnych, co stanowiło naruszenie art. 387 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Z
uwagi na funkcję Rady Nadzorczej polegającą na stałym nadzorze nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach
pożądane jest, aby członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swe zadania w sposób niezależny od pracowników i Zarządu,
których działania są poddane nadzorowi Rady. W ocenie Spółki powiązanie to nie miało istotnego znaczenia dla
prawidłowości wykonywania zadań przez całą Radę Nadzorczą, niemniej jednak, mogła powstawać wątpliwość czy pełnienie
funkcji w Radzie Nadzorczej oraz jednoczesne wykonywanie pracy u Emitenta nie powoduje dodatkowych wątpliwości co
do bezstronności wykonywanych przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej funkcji. Obecnie Pani Renata Ciszewska nie pełni
już funkcji Dyrektora ds. organizacyjnych, ani nie jest zatrudniona na żadnych innym stanowisku w spółce JR INVEST S.A.

1.2.
1.2.1.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami Emitenta
Ryzyko związane z przyszłym kursem oraz płynnością papierów wartościowych objętych niniejszym
Dokumentem Informacyjnym
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Kurs i płynność papierów wartościowych notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i
sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ różne czynniki, także takie, które nie są
związane bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, takie jak sytuacja na giełdach i rynkach europejskich i światowych,
sytuacja makroekonomiczna Polski, czy też aktualna sytuacja polityczna. Emitent nie może zapewnić, iż osoba nabywająca
Akcje serii B oraz Akcje serii C będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

1.2.2.

Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect

Inwestor inwestujący w Akcje Spółki musi być świadom faktu, że inwestycja ta jest bardziej ryzykowna niż inwestycja w
akcje spółek notowanych na rynku podstawowym GPW. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność
cen akcji w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi być rozważane w
perspektywie średnio i długoterminowej inwestycji.

1.2.3.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu papierów wartościowych Emitenta

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu ASO:
 na wniosek emitenta,
 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może w
takim przypadku przekroczyć trzy miesiące.
Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesić obrót instrumentami finansowymi
Emitenta, jeżeli nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje
lub nienależycie wykonuje obowiązki spółki notowanej w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie z regulacjami ASO,
zawartymi w Rozdziale V Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, do obowiązków Emitenta należy w szczególności:
 Zgodnie z § 14 przestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w tym systemie,
 Zgodnie z § 15 informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem
instrumentów finansowych,
 Zgodnie z § 15a, w celu umożliwienia sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących w
alternatywnym systemie obrotu, w szczególności nad sposobem wykonywania przez emitentów obowiązków
informacyjnych, na żądanie Organizatora Alternatywnego Systemu emitent instrumentów finansowych wprowadzonych
lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu zobowiązany jest do
niezwłocznego sporządzenia i przekazania kopii dokumentów oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie
dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich
członków.
 Zgodnie z § 15b, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione wątpliwości,
że zakres, sposób lub okoliczności prowadzenia przez emitenta działalności mogą mieć negatywny wpływ na
bezpieczeństwo obrotu jego instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie lub na interes uczestników tego
obrotu, organizator ASO może zobowiązać Emitenta do zlecenia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta
oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię
co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia
w przyszłości oraz do opublikowania takiego dokumentu.
 Zgodnie z § 17, Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach
określonych odpowiednio w Załącznikach Nr 3 i 4 do Regulaminu ASO.
 Zgodnie z § 17a, Emitent zobowiązany jest do przekazania informacji poufnej, o której mowa w art. 154 ust. 1 Ustawy o
obrocie, na zasadach określonych w art. 156 ust. 6 tej ustawy. Ponadto w przypadku stwierdzenia, że emitent nie
opublikował informacji wymaganej zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału Organizator Alternatywnego Systemu
może zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania danej informacji wraz z podaniem przyczyn braku
wcześniejszego jej opublikowania.
 Zgodnie z § 17b, Organizator ASO może zobowiązać Emitenta do dalszego współdziałania w zakresie wykonywania
obowiązków informacyjnych z Autoryzowanym Doradcą.
W przypadku naruszenia zasad obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, Organizator ASO może:
1) upomnieć emitenta,
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 20.000 zł,
3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
4) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
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Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO, termin zawieszenia może w takim przypadku przekroczyć trzy miesiące.
Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to
dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.
Giełda na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego jest obowiązana:
 wstrzymać wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymać
rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni, w przypadku, gdy wymaga
tego bezpieczeństwo obrotu lub zagrożony jest interes inwestorów (art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie),
 zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc, w przypadku gdy obrót określonymi
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym
systemie obrotu lub naruszenia interesów inwestorów (art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie),
 wykluczyć z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób
istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w
tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów (art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie).

1.2.4.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z
obrotu:
 na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta
dodatkowych warunków,
 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu
braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w
alternatywnym systemie:
 w przypadkach określonych przepisami prawa,
 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej
likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku
środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może w
takim przypadku przekroczyć trzy miesiące.
Według § 17c ust. 1 pkt. 4 Regulaminu ASO, Jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w
alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, które zostały szerzej opisane w pkt.
1.2.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego, organizator alternatywnego systemu obrotu może wykluczyć z obrotu
instrumenty finansowe emitenta.
Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót instrumentami
finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu
obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, wówczas
na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez
Komisję instrumenty finansowe. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim
żądaniem.
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a
ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

1.2.5.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na Emitenta kar
administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających
z przepisów prawa

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169
– 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
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Maksymalna wysokość kary pieniężnej, jaka zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi mogłaby zostać
nałożona na Emitenta, wynosi 1.000.000 PLN.
Zarząd Emitenta oświadcza, że nieznane są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które mogłyby skutkować nałożeniem na
Emitenta sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej.
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2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym
2.1.

Emitent

Firma Emitenta:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

JR INVEST S.A.
Spółka akcyjna
Polska
30-614 Kraków, ul. Cechowa 63
+48 12 654 05 19
+48 12 654 05 19
biuro@jrinvest.pl
www.jrinvest.pl

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.
W imieniu Emitenta działają następujące osoby fizyczne:
January Ciszewski – Prezes Zarządu
Oświadczenie Emitenta

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie
pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi
instrumentami.

……………………………………………..
January Ciszewski
Prezes Zarządu
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2.2.

Autoryzowany Doradca

Firma:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
Telefon:
Fax:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polska
ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 50-069 Wrocław
+48 71 782 11 60
+48 71 782 11 62
biuro@profescapital.pl
www.profescapital.pl

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają następujące osoby fizyczne:
 Paweł Puterko
– Prezes Zarządu
 Szczepan Czyczerski – Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Oświadczamy, że niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1
do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 (z poźn. zm.). Według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z
dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w tym Dokumencie Informacyjnym są
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. W Dokumencie Informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które
mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także opisuje on
rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego
systemu obrotu
3.1.

Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do alternatywnego
systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
następujących instrumentów finansowych Emitenta:

1.149.633 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o
wartości nominalnej 1,00 PLN każda,

607.367 (sześćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości
nominalnej 1,00 PLN każda.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna Akcji serii B i C wynosi 1.757.000 PLN (jeden
milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

3.2.

Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem
wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku o wprowadzenie.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie Spółka przeprowadziła subskrypcję
Akcji serii C.
Tabela. Informacje o emisji akcji serii C.
Wyszczególnienie
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

od 17 kwietnia 2012 r. do 26 maja 2012 r.

2) data przydziału instrumentów finansowych

28 maja 2012 r.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

607.367

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej
transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby
instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

0%

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

607.367

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

6,50 PLN

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją
lub sprzedażą w poszczególnych transzach

12

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach
przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach
wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów
finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu
finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za
objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji,
nabytej przez subemitenta)
10) wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

12

Nie dotyczy

78.085,00 PLN

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

8.085,00 PLN

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

0,00 PLN

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu
informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

70.000,00 PLN

d) promocji oferty

0,00 PLN

Autoryzowany Doradca nie organizował, ani nie brał udziału w ofercie prywatnej spółki JR INVEST S.A. opisanej powyżej.

Strona 13

JR INVEST S.A. – Dokument Informacyjny

3.3.
3.3.1.

Przywileje, ograniczenia, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia związane z
instrumentami finansowymi
Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami
finansowymi Emitenta

Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. Każda akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii A nie są wprowadzane do obrotu.
Akcje serii B i C nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH. Z przedmiotowymi instrumentami
finansowymi nie są związane żadne uprzywilejowania oraz nie są one przedmiotem żadnych zabezpieczeń lub świadczeń
dodatkowych.

3.3.2.

Ograniczenia wynikające z treści Statutu Spółki

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta, prawami poboru lub prawami
do akcji poza ograniczeniami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa.

3.3.3.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej
oraz Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub
pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub
wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na
rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych,
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu
zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Osoby, o których mowa w
zdaniu poprzednim, nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować
czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby
trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi
powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej (art. 159 ust. 1a Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi). Okresem zamkniętym jest:
a. okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
b. w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był
krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których został sporządzony raport,
c. w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.
Przepisów ust. 1 i 1a art. 159 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie stosuje się do czynności dokonywanych:
a. przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w
sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo
b. w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
c. w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
d. w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami
ustawy o ofercie publicznej, albo
e. w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
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f.

w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta,
pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego
okresu zamkniętego.

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wchodzące w skład organów zarządzających
lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia
działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te
osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy:
 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w
spółce publicznej,
 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej
spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75%
albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej
liczby głosów,
jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia, w
którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej
dowiedzieć.
Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek zawiadomienia spoczywa również na podmiocie, który
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: (i) zajściem innego niż czynność prawna
zdarzenia prawnego, (ii) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo
lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, (iii) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi
stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa
głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie (art. 69a ust. 3 Ustawy o Ofercie
Publicznej).
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o: (i) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy
zawiadomienie, (ii) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, (iii) liczbie aktualnie posiadanych akcji i
ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów, (iv) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających Akcje spółki, a
także (v) o osobach trzecich, z którymi ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do
wykonywania prawa głosu (art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej). Jeżeli podmiot zobowiązany do dokonania
zawiadomienia posiada Akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać informacje, o których mowa w pkt. (ii) i
(iii) odrębnie dla każdego rodzaju akcji (art. 69 ust. 4a Ustawy o Ofercie Publicznej).
W przypadku gdy zawiadomienie składane jest w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów
powinno ono dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku zmiany zamiarów lub celu
należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję
Nadzoru Finansowego oraz tę spółkę.
Zawiadomienie dokonywane przez podmiot, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z
nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już
wyemitowanych akcji spółki publicznej, powinno dodatkowo zawierać informacje o: (i) liczbie głosów oraz procentowym
udziale w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, (ii) dacie lub
terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, (iii) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim (art. 69 ust. 4b Ustawy o Ofercie Publicznej).
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych
kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym
wiąże się powstanie tych obowiązków.
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Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili
jego wygaśnięcia z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538).
Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:
a.
b.

c.

d.

e.

f.

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam
podmiot,
podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w
tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi,
 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden
lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o
Funduszach Inwestycyjnych w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać
prawo głosu na walnym zgromadzeniu, oraz,
 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu,
pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych
dyspozycji co do sposobu głosowania,
wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej
polityki wobec spółki chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące
powstanie tych obowiązków, oraz
podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt (e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych
przepisach.

W przypadkach wskazanych w pkt. (e) i (f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną
przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. (e), domniemywa się w przypadku
podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez:
 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,
 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
 mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, oraz
 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego
uznania. Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt. (d) powyżej - wlicza
się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, oraz,
 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone
z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
Zgodnie z postanowieniami Art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie, osoba wymieniona w Art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a tej ustawy
(osoba, która posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w Spółce akcji lub
udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku
zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – w szczególności członek zarządu, rady nadzorczej,
prokurent lub pełnomocnik Emitenta lub wystawca, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z
Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze), która w czasie
trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w Art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie, tj. nabywa lub zbywa
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na rachunek własny lub osoby trzeciej, Akcje Emitenta, prawa pochodne dotyczące akcji Emitenta oraz inne instrumenty
finansowe z nimi powiązane albo dokonuje, na rachunek własny lub osoby trzeciej, inne czynności prawne powodujące lub
mogące powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w
drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200 tys. złotych. Kara taka nie może zostać nałożona, jeżeli
wyżej wymieniona osoba zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem
jej papierów wartościowych, w sposób który uniemożliwia jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje. Wydanie
takiej decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.
Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek
wynikający z art. 160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę
pieniężną do wysokości 100.000 złotych. Jeżeli jednak osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu
działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w
podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się
dowiedzieć o dokonaniu transakcji kara, o której mowa powyżej nie zostanie nałożona. Art. 161 a ust. 1 Ustawy o Obrocie
wskazuje, iż, zakazy i wymogi o których mowa w art. 156 – 160 Ustawy o Obrocie, w tym wynikające z przepisów wydanych
na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego
systemu obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgodnie z postanowieniami art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o
którym mowa w art. 69 lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, a
także, kto dopuszcza sie czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, następującej
po przeprowadzeniu rozprawy nałożyć karę pieniężna do wysokości 1.000.000 PLN. Zgodnie z postanowieniami art. 97 ust.
2 Ustawy o Ofercie kara ta może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów wyszczególnionych powyżej. Kara może też
być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5
Ustawy o Ofercie. W decyzji o nałożeniu kary – Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego
wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawa nałożenia kary
pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu – Komisja Nadzoru Finansowego może powtórnie wydać decyzje o
nałożeniu kary pieniężnej.
Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie
z postanowieniami tego artykułu są to m.in.: osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w
organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji
zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są
to w szczególności:

członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli
rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze, lub

akcjonariusze spółki publicznej, lub

osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w tiret 2, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec
emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub

maklerzy lub doradcy.
W myśl art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie, osoby wymienione powyżej nie mogą ujawniać informacji poufnej, udzielać
rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
których dotyczyła informacja.
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej Ustawa o obrocie, w art. 156 ust. 3, rozszerza zakaz wykorzystywania informacji poufnej, o którym mowa w art.
156 ust. 1 Ustawy o obrocie także na osoby fizyczne, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu
lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie, wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek
własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo
dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:
1.

2.

są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której
przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo
nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich
cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt. 2 powyżej.
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Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie
wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:
1.

2.
3.

jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku,
jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w pkt. 1 powyżej,
nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w pkt. 1 powyżej.

Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie, opisane powyżej obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi mają także zastosowanie do:

zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, dotyczących
instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych
lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
któregokolwiek z innych państw członkowskich,

instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

3.3.4.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR lub łączny
obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod
uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców
należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców.
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1.

Jeżeli obrót przedsiębiorcy:
 nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,
 którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000 EUR.

2.

Polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w
akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że:
 instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku
lub tych akcji.

3.

Polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że
nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży.

4.

Następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę
jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego.

5.

Przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obejmujący lub nabywający
akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiębiorca, który nabył akcje w celu zabezpieczenia wierzytelności.
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od
dnia jego wszczęcia.
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Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się
od dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje
dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie
koncentracji – koncentracja nie została dokonana.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w
wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli
przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EUR, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we
wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji,
podał nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo
nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach
określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub
przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się
odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje
organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić
do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu
poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności
okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.

3.3.5.

Rozporządzenie Rady WE nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji.
Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, tzn. takie, które przekraczają określone
progi obrotu towarami i usługami. Transakcje podlegające zgłoszeniu do Komisji Europejskiej zwolnione są (z pewnymi
wyjątkami) spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK. Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje
jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany w strukturze kontroli nad przedsiębiorcą w
wyniku: połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad
przedsiębiorcą lub jego częścią (m.in. w drodze nabycia lub objęcia akcji lub innych papierów wartościowych) przez jednego
lub więcej przedsiębiorców lub przez jedną lub więcej osób kontrolujących już co najmniej jednego przedsiębiorcę albo w
wyniku utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pełniącego w sposób trwały wszelkie funkcje autonomicznego przedsiębiorcy.
W rozumieniu Rozporządzenia przejęciem kontroli są wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień,
które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie
decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę.
Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
 zawarciu odpowiedniej umowy,
 ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub
 nabyciu kontrolnego pakietu akcji.
Zgłoszenie koncentracji Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja przedsiębiorstw posiada
wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:
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łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji w ostatnim roku obrotowym wynosi
więcej niż 5 mld EUR, oraz
łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało
w ostatnim roku obrotowym więcej niż dwie trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym
państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln EUR,
 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,
 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich UE zakwalifikowanych w punkcie powyżej łączny obrót
wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót
każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji przekroczył 25 mln EUR oraz
 łączny obrót przypadający na UE każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
przekroczył w ostatnim roku obrotowym 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niż dwie trzecie swoich obrotów przypadających na UE w
jednym i tym samym państwie członkowskim.
Przejęcia kontroli dokonują osoby lub przedsiębiorstwa, które:
 są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, lub
 nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają uprawnienia
wykonywania wypływających z nich praw.
Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia, koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:
 instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność
obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi na własny rachunek lub na rachunek innych osób, czasowo
posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że:
- nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że
- wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego
aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że wszelkie takie zbycie następuje w
ciągu jednego roku od daty nabycia (wyjątkowo okres ten może być przedłużony),
 kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa członkowskiego
dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych
postępowań,

działania określone powyżej przeprowadzane są przez holdingi finansowe (zdefiniowane w odrębnych przepisach
prawa wspólnotowego), jednakże pod warunkiem, że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są,
zwłaszcza w kwestiach dotyczących mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w
których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio
lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia, przedsiębiorcy są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do
czasu wydania przez Komisję Europejską zgody na tę koncentrację lub do upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać
wydana. Również utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego
podmiotu gospodarczego, stanowi koncentrację podlegającą zgłoszeniu. Do czasu zakończenia – poprzez wydanie decyzji –
badania zgłoszonej koncentracji przez Komisję Europejską zamknięcie zgłoszonej transakcji nie może zostać dokonane.
Jednakże naruszenia tego przepisu nie stanowi m.in. realizacja zgłoszonej Komisji Europejskiej publicznej oferty kupna lub
zamiany akcji, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu
utrzymania pełnej wartości swej inwestycji na podstawie zwolnienia udzielonego przez Komisję Europejską.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia, Komisja Europejska może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do
10% łącznych przychodów przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym, jeżeli przedsiębiorca ten dokonał koncentracji
bez zgody Komisji Europejskiej lub wbrew decyzji Komisji Europejskiej. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia, w
niektórych wypadkach, a w szczególności w przypadku dokonania koncentracji, która została zakazana, Komisja Europejska
może nakazać odwrócenie skutków koncentracji, np. poprzez podział przedsiębiorcy lub zbycie całości lub części majątku,
udziałów lub akcji.
W przypadku dokonania koncentracji bez zgody Komisji Europejskiej może ona:

w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji – nakazać przedsiębiorstwom rozwiązanie koncentracji, w
szczególności poprzez:
- podział połączonego przedsiębiorstwa, lub
- zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów.
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w przypadku, gdy poprzez podział połączonego przedsiębiorstwa nie jest możliwe przywrócenie stanu, jaki miał
miejsce przed dokonaniem koncentracji, Komisja Europejska może przedsięwziąć wszelkie inne środki konieczne do
przywrócenia takiego stanu w jak najwyższym stopniu.
nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż przedsiębiorstwa dokonają
rozwiązania koncentracji lub podejmą inne środki dla przywrócenia wcześniejszego stanu – zgodnie z decyzją Komisji
Europejskiej.



Ponadto dokonanie koncentracji bez zgody lub wbrew decyzji Komisji Europejskiej może skutkować nałożeniem przez
Komisję Europejską na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 10% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w poprzednim
roku obrotowym.

3.4.
3.4.1.

Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych
Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Kapitał zakładowy Emitenta może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji
do posiadanych akcji (prawo poboru akcji), chyba że z wyraźnych postanowień umów lub innych porozumień, których
Emitent jest stroną wynika coś innego.
Emitent może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 KSH.

3.4.2.

Data i forma podjęcia decyzji o emisji akcji serii B i C

Akcje serii B
Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 NWZA z 25 sierpnia 2011 roku w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki. Poniżej została przedstawiona uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Akcje serii B zostały zarejestrowane w dniu 12 stycznia 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy.
Uchwała emisyjna – Akcje Serii B
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i
2 pkt. 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się w drodze subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych)
do kwoty nie niższej 2.923.400,00 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych) i nie wyższej
niż 3.231.200,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych), tj. o kwotę nie niższą niż
923.400,00 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych) i nie wyższą niż 1.231.200,00 zł (jeden milion
dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych).
2. Podwyższenie, o którym w ust. 1 niniejszej uchwały następuje poprzez emisję nie mniej niż 923.400 (dziewięćset
dwadzieścia trzy tysiące czterysta) i nie więcej niż 1.231.200 (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście)
akcji na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3. Określa się cenę emisyjną akcji serii „B” na 6,50 zł (sześć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
4. Akcje serii „B” uczestniczą w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2011 roku.
5. Akcje serii „B” zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej, w trybie subskrypcji prywatnej i upoważnia się Zarząd
do złożenia stosownych ofert.
6. Ustala się termin zawarcia umów o objęciu akcji na okres od 26 sierpnia 2011 roku do 01 listopada 2011 roku.
7. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Akcje serii „B” zostaną objęte za wkłady pieniężne.
Akcje serii C
Akcje serii C zostały utworzone na podstawie uchwały nr 3 NWZA z 6 kwietnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki. Poniżej została przedstawiona uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje
serii C zostały zarejestrowane w dniu 28 czerwca 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy.
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Uchwała emisyjna – Akcje Serii C
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 kwietnia 2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem pierwszeństwa prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii C i D oraz zmiany Statutu Spółki
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na
podstawie art. 430 §1 KSH uchwala co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.149.633,00 zł (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset
trzydzieści trzy złote) do kwoty nie mniejszej niż 3.549.633,00 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
sześćset trzydzieści trzy złote) i nie większej niż 4.062,633,00 zł (cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset
trzydzieści trzy złote) to jest o kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) i nie większą niż
913.000,00 zł (dziewięćset trzynaście tysięcy złotych) w drodze emisji:
a) nie mniej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji i nie więcej niż 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
b) 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
złoty) każda akcja.
2. Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza prawo pierwszeństwa objęcia
akcji nowych emisji C i D w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawa poboru) dotychczasowych akcjonariuszy.
Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii C i D jest cel emisji:
a) serii C, jakim jest pozyskanie środków na nabycie udziałów w spółce Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o.
zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży sporządzoną dnia 02 kwietnia 2012 w Zielonej Górze.
b) serii D - przeznaczonej do objęcia przez Pana Stefana Bielawskiego, od którego nabywane są udziały w kapitale
zakładowym Spółki Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o.
3.
Akcje serii D ze względu na wyżej opisany cel emisji zostaną w całości zaoferowane wyłącznie Panu Stefanowi
Bielawskiemu.
4.
Akcje serii C i D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
5.
Akcje serii C i D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku, tj. od dywidendy za
2011 rok.
6.
Akcje serii C i D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.
7.
Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej
akcji nowej emisji serii C i D.
8.
Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji
serii C i D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
9.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości
podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru
sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
10.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie
aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie
poprzednim.
11.
Pisemna opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ceny emisyjnej akcji serii C
i D stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
12.
W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega treść §5 Statutu Spółki, który w
zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
§ 5.
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.549.633,00 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
sześćset trzydzieści trzy złote) i nie więcej niż 4.062.633,00 zł (cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset
trzydzieści trzy złote) i dzieli się na nie mniej niż 4.062.633 (cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści
trzy) akcje, w tym 2.000.000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden
złoty) złoty każda, 1.149.633 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii
„B” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, nie mniej niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) i nie
więcej niż 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00
PLN (jeden złoty) każda oraz 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości
nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie w spółkę akcyjną. Akcje serii B, C i D pokryte zostały wkładem pieniężnym.
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3. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez
podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym
Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji
(prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
5. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków
własnych Spółki.
6. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
8. Akcje serii „A” są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2
(dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś akcje serii „B”, „C” i „D” są akcjami nieuprzywilejowanymi.

3.4.3.

Zgoda na wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu

Zgoda na wprowadzenie Akcji serii B
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym
przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B oraz
dematerializacji akcji serii B
„Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 w związku z art. 5 ust. 1-4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U.09.185.1439 – j.t.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie
uchwala się co następuje:
1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
„NewConnect", prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
(GPW);
b) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. (KDPW);
c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn.zm.).
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do
wprowadzania akcji Spółki serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect",
prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.
Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie;
b) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. (KDPW); podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na
celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii B
stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183,
poz. 1538 z późn. zm).
Zgoda na wprowadzenie Akcji serii C
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
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w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym
przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i D
oraz dematerializacji akcji serii C i D
„Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 w związku z art. 5 ust. 1-4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U.09.185.1439 –j.t.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala się co
następuje:
3. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
„NewConnect", prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
(GPW);
b) złożenie akcji Spółki serii C i D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. (KDPW);
c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca.2005 roku o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn.zm.).
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do
wprowadzania akcji Spółki serii C i D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
„NewConnect", prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
b) złożenie akcji Spółki serii C i D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. (KDPW); podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na
celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i D w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii C i D
stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183,
poz. 1538 z późn. zm).

3.5.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Wszystkie Akcje serii B i C są równe w prawach co do dywidendy. Statut Emitenta nie ustanawia żadnego uprzywilejowania
w tej kwestii. Wszystkie Akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku, tj. od wypłaty z zysku za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.

3.6.

Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Prawa związane z Akcjami określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
Ustawa o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych oraz inne przepisy prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych
informacji należy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego,
finansowego i prawnego.
Prawa o charakterze majątkowym związane z akcjami Spółki
Z akcjami Spółki związane są następujące prawa o charakterze majątkowym:
1.

Prawo do dywidendy - na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie
akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk
przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego
akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia
uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3
Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach
KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego.

2.

Prawo poboru - prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Na warunkach
określonych w art. 433 KSH Akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w części lub w całości w interesie
Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała ta podjęta zostaje większością co najmniej czterech piątych
głosów. Przepisów o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o
podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową
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(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie Akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa
poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez
subemitenta w przypadku, gdy Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmują części lub wszystkich
oferowanych im akcji. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić w przypadku, gdy zostało to
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3.

Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej
likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między
Akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Emitenta nie
przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

4.

Prawo do zbywania posiadanych akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.

5.

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w
banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje Akcjonariuszowi (art. 340
§ 3 KSH).

6.

Akcje Spółki mogą zostać umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art.
363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie
dobrowolne).

Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki:
Z akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne:
1.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. Akcjonariusz ma prawo uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 406 k.s.h. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki
przysługuje jedynie osobom, które posiadały Akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad
Walnego Zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) oraz zgłosiły
żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
(record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406 § 1 k.s.h.). Na podstawie żądania wydawane jest imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla Akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane
jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez
KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z
tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej. W
przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym
przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi
akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

2.

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o
umieszczenie w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw przyznane
Akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH).

3.

Prawo do złożenia, w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wniosku o umieszczenie
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przyznane Akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH).

4.

Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad, przyznane Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (art. 401 § 4 KSH).

5.

Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad.

6.

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH.

7.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek Akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany
przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
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8.

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem
spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie
podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z
treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić o
wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od
dnia podjęcia uchwały.

9.

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego
żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił
sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji
(art. 429 KSH).

10. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące Akcjonariuszowi spółki
publicznej, posiadającemu Akcje zdematerializowane oraz prawo tego Akcjonariusza do imiennego zaświadczenia o
prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH).
11. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym
Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).
12. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz może również żądać
przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana
(art. 407 § 11 KSH).
13. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
14. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną z co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć Akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji (art. 410 § 2 KSH).
15. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421
§ 2 KSH).
16. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH,
jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu
wyrządzającego szkodę.
17. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o
których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki)
oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).
18. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7
KSH).
19. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest Akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej Akcjonariuszem
Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji
lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik
lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone
na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).
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3.7.

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Naczelną zasadą Spółki w zakresie wypłaty dywidend jest dzielenie się z Akcjonariuszami wypracowanym zyskiem,
stosownie do jego wysokości w danym roku, aktualnego poziomu płynności finansowej Emitenta oraz prowadzonego
programu inwestycyjnego.
Emitent zastrzega możliwość skierowania wypracowanych środków, za zgodą Akcjonariuszy, w pierwszej kolejności na
rozwój Spółki – w takim przypadku dywidenda za dany rok nie będzie wypłacona.
27 czerwca 2012 roku uchwałą nr 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało o przeznaczeniu całości zysku
Emitenta za 2011 rok, w kwocie 2.601.033,51 PLN, na kapitał zapasowy.

3.8.

3.8.1.

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie
płatnika podatku
Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy

Dochody z posiadania Akcji uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu
Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a Ustawy PDOF osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów
(przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli mają
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów
osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej
niż 183 dni w roku podatkowym. Zgodnie z art. 30a Ustawy PDOF dywidendy oraz inne dochody (przychody) faktycznie
uzyskane z posiadania Akcji przez takie osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem według stawki
19%. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.
Powyższych dochodów nie łączy się z innymi dochodami uzyskanymi w trakcie roku podatkowego, opodatkowanymi na
zasadach ogólnych, tj. według progresywnej skali podatkowej przewidzianej w art. 27 Ustawy PDOF.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy PDOF podatek od dochodów opodatkowanych na podstawie art. 30a Ustawy PDOF
pobierany jest przez płatnika, tzn. podmiot, który wypłaca lub stawia do dyspozycji podatnika dywidendy oraz inne dochody
(przychody) faktycznie uzyskane z Akcji, stanowiące dochód opodatkowany stawką zryczałtowaną. Płatnik zobowiązany jest
przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację w terminie do końca stycznia roku następującego po roku
podatkowym. Płatnik nie ma natomiast obowiązku przesłania krajowym podatnikom imiennych informacji o wysokości
dochodu (przychodu). Podatnicy nie są obowiązani do wykazania w składanym przez siebie rocznym zeznaniu podatkowym
zryczałtowanego podatku pobranego przez płatnika.
Dochody z posiadania Akcji uzyskiwane przez krajowe osoby prawne
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy PDOP osoby prawne podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od
całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli mają siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dywidendy oraz inne dochody (przychody) faktycznie uzyskane z Akcji
przez osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej),
opodatkowane są według zasad określonych w art. 22 Ustawie PDOP. Stawka podatku wynosi 19%. W przypadku dywidend
podstawą opodatkowania jest cała kwota otrzymanej dywidendy, bez możliwości jej pomniejszenia o koszty uzyskania
przychodu.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy PDOP podatek od dywidend oraz innych dochodów (przychodów) faktycznie uzyskanych z
Akcji pobierany jest przez płatnika, tzn. podmiot dokonujący wypłat należności z tego tytułu. Płatnik zobowiązany jest
przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego
po roku podatkowym. Płatnik obowiązany jest ponadto przesłać podatnikom informacje o wysokości pobranego podatku, w
terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.
Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą być także zwolnione
z podatku dochodowego na zasadach określonych poniżej, w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi, którzy
posiadają większe pakiety Akcji.
Dochody z posiadania Akcji uzyskiwane przez osoby zagraniczne (osoby fizyczne i osoby prawne) nie podlegające w
Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
Dywidendy oraz inne dochody faktycznie uzyskane z Akcji przez podmioty niemające siedziby lub zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce, opodatkowane będą według
takich samych zasad jak dochody osób krajowych. Należy zaznaczyć, że zagraniczne spółki niemające osobowości prawnej
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podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla osób prawnych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego
państwa ich siedziby lub zarządu traktowane są jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości
swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 Ustawy PDOP).
Jednakże, obok polskich przepisów wewnętrznych, w stosunku do dochodów wspomnianych powyżej osób zagranicznych
mogą znaleźć zastosowanie postanowienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska. Należy zaznaczyć, że zastosowanie stawki podatku, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania albo zwolnienie z podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu podatnika dla celów podatkowych poprzez uzyskanie od
niego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ zagraniczny (art. 30a ust. 2 Ustawy PDOF oraz art. 26 ust. 1
Ustawy PDOP). Właściwy certyfikat rezydencji powinien zostać przedstawiony płatnikowi podatku dochodowego.
W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są zobowiązani przesłać zagranicznym
osobom fizycznym imienną informację o wysokości przychodu (dochodu). W stosunku do zagranicznych osób prawnych
informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku przesyła się w terminie do końca trzeciego miesiąca roku
następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Osoby zagraniczne mogą dodatkowo indywidualnie żądać
przesłania im stosownej informacji podatkowej w terminie 14 dni od wystąpienia ze stosownym wnioskiem.
Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z posiadanych Akcji uzyskanych przez krajowe i zagraniczne osoby
prawne
Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP zwolnione od podatku są dywidendy oraz inne dochody (przychody) faktycznie
uzyskane z Akcji przez spółkę podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich
osiągania) w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie Członkowskim Unii Europejskiej lub
w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

spółka uzyskująca dochody posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% wszystkich Akcji w kapitale spółki wypłacającej
dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

spółka uzyskująca dochody posiada Akcje w ilości określonej w tiret (1) powyżej nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Należy podkreślić, że zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku, gdy wymagany okres dwóch lat upływa po
dniu uzyskania dochodu. W wypadku jednak niedotrzymania powyższego warunku, spółka korzystająca ze zwolnienia
będzie obowiązana do zapłaty podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do
zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę oraz

miejsce siedziby spółki uzyskującej dochody zostanie udokumentowane dla celów podatkowych certyfikatem
rezydencji wydanym przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 26 ust. 1c pkt 1 Ustawy PDOP).
Przy założeniu spełnienia powyższych warunków, zwolnienie z podatku stosuje się również w sytuacji, gdy odbiorcą
dywidend jest zagraniczny zakład (w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy PDOP) spółki podlegającej opodatkowaniu od całości
swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska
Państwie Członkowskim lub w innym państwie należącym do EOG. Istnienie zagranicznego zakładu powinno jednak zostać
udokumentowane przez spółkę korzystającą ze zwolnienia zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji
podatkowej państwa jej siedziby lub zarządu albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym zakład jest położony
(art. 26 ust. 1c pkt 2 Ustawy PDOP). Dodatkowo należy wskazać, że powyższe zwolnienie może mieć również zastosowanie,
w odniesieniu do dochodów (przychodów) wypłacanych na rzecz odbiorcy (spółki) podlegającego w Konfederacji
Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy
czym określony bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę został ustalony w wysokości nie
mniejszej niż 25%. Również w tym wypadku niezbędne jest udokumentowanie rezydencji podatkowej odpowiednim
certyfikatem wydanym przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 26 ust. 4c pkt 2 i ust. 6 Ustawy
PDOP).

3.8.2.

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji

Dochody z obrotu Akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne
Art. 30b Ustawy PDOF przewiduje możliwość zastosowania do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
zryczałtowanej stawki podatku w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Przepis art. 30b Ustawy PDOF nie ma jednak
zastosowania, jeżeli zbycie Akcji przez osobę fizyczną następuje w ramach prowadzonej przez tę osobę fizyczną działalności
gospodarczej.
W odniesieniu do osób fizycznych dochód z odpłatnego zbycia Akcji ustalany jest jako różnica pomiędzy sumą przychodów z
tego tytułu (tj. sumą wartości Akcji wynikającą z ceny zbycia, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami
uzyskania przychodów, rozumianymi jako wydatki na nabycie Akcji, osiągnięta w roku podatkowym (przy czym należy
podkreślić, że za przychód z tytułu odpłatnego zbycia Akcji uważa się przychód należny, nawet jeżeli nie został on faktycznie
otrzymany, co wpływa na moment powstania dochodu). Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli wartość wyrażona w cenie
określonej w umowie odpłatnego zbycia, będzie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiegała od wartości rynkowej
Akcji, organ podatkowy może ją zakwestionować. Zgodnie z art. 30b ust. 7 Ustawy PDOF, jeżeli nie jest możliwa
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identyfikacja zbywanych papierów wartościowych, to należy przyjąć, że kolejno są to odpowiednio papiery wartościowe,
począwszy od nabytych najwcześniej, przy czym zasadę tę stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów
wartościowych, na którym ulokowane są Akcje.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy obowiązani są wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym uzyskane w
danym roku dochody z tytułu odpłatnego zbycia Akcji i obliczyć należny podatek dochodowy. Powyższe zeznanie należy
złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po danym roku podatkowym (w tym samym terminie należy
również wpłacić obliczony podatek).
Co do zasady, podstawą sporządzenia zeznania rocznego powinny być informacje przekazywane podatnikom przez płatnika
w trybie art. 39 ust. 3 Ustawy PDOF. W odniesieniu do dochodów z odpłatnego zbycia Akcji brak jest natomiast obowiązku
poboru podatku przez płatnika oraz obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego.
Należy ponadto zaznaczyć, że zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy PDOF o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym z
tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła (źródło to obejmuje, w
szczególności, przychody z odpłatnego zbycia Akcji oraz innych papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po sobie
następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć
50% kwoty tej straty.
Dochody z obrotu Akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby prawne
Dochody z odpłatnego zbycia Akcji uzyskiwane przez mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a także inne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z
wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych), podlegają ogólnym
zasadom opodatkowania wynikającym z Ustawy PDOP, tj. są opodatkowane według podstawowej stawki podatkowej w
wysokości 19%, łącznie z innymi dochodami uzyskanymi w trakcie roku podatkowego, na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy
PDOP.
W odniesieniu do osób prawnych przychód z odpłatnego zbycia Akcji ustalany jest jako wartość Akcji wynikająca z ceny
zbycia. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia bez
uzasadnionej przyczyny znacząco odbiega od wartości rynkowej Akcji, organ podatkowy może ją zakwestionować. Przy
odpłatnym zbyciu Akcji wydatki na ich nabycie są kosztem uzyskania przychodu z tego zbycia, zmniejszającym podstawę
opodatkowania.
Dochody z obrotu Akcjami uzyskiwane przez osoby zagraniczne
Zagraniczni posiadacze Akcji (tzn. takie podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce) podlegają opodatkowaniu w Polsce z tytułu
odpłatnego zbycia Akcji jedynie w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Przychód ze sprzedaży Akcji na GPW jest uważany za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dochody osób zagranicznych są opodatkowane według takich samych zasad jak dochody osób krajowych. Należy jednak
zaznaczyć, że zagraniczne spółki niemające osobowości prawnej podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla
osób prawnych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa ich siedziby lub zarządu traktowane są jak osoby
prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art.
1 ust. 3 Ustawy PDOP).
Jednakże, oprócz polskich przepisów wewnętrznych, zasady opodatkowania osób zagranicznych wynikają z odpowiednich
umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a także z odpowiednich
przepisów zagranicznych. Zazwyczaj umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stanowią, iż zyski ze sprzedaży
papierów wartościowych mogą być opodatkowane tylko w państwie, w którym sprzedawca ma miejsce zamieszkania,
siedzibę lub zarząd. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy osoba zagraniczna posiada w Polsce zakład w rozumieniu
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a dochody z odpłatnego zbycia Akcji mogłyby zostać przypisane
temu zakładowi. Wówczas bowiem dochody te będą opodatkowane w Polsce, tak jak dochody osób krajowych. Należy
ponadto zaznaczyć, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową zostało wyraźnie uzależnione od udokumentowania
rezydencji podatkowej podatnika poprzez przedstawienie płatnikowi odpowiedniego certyfikatu rezydencji wydanego przez
właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 30b ust. 3 Ustawy PDOF).

3.8.3.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących
instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:
a. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,

Strona 29

JR INVEST S.A. – Dokument Informacyjny

d.

dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli
prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.
W przypadku gdy powyższa sytuacja nie będzie miała miejsca, sprzedaż akcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem
od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić
podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
Obowiązek podatkowy w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na
kupującym.

3.8.4.

Podatek od spadków i darowizn

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają w Polsce tylko osoby fizyczne. Co do zasady, podatkowi temu
podlega nabycie Akcji w drodze spadku lub darowizny, przy czym kwota podatku zależy od stopnia pokrewieństwa lub
powinowactwa, lub też innego stosunku pomiędzy darczyńcą/spadkodawcą a obdarowanym/spadkobiercą. Stawki podatku
mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej, do
jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku. Podatek płatny jest w terminie 14
dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Nabycie
własności Akcji przez osoby najbliższe (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) jest
zwolnione od podatku, pod warunkiem dokonania w określonym terminie stosownego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego. Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub
obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o EOG lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub na terytorium takiego państwa.

3.8.5.

Odpowiedzialność płatnika

Zgodnie z art. 30 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków obliczenia, pobrania i
wpłacenia podatku organowi skarbowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek
pobrany a niewpłacony. Powyższej regulacji nie stosuje się jednak, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli
podatek nie został pobrany z winy podatnika. W takim przypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności
podatnika.
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4. Dane o Emitencie
4.1.

Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami
telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz
numerem według właściwej identyfikacji podatkowej

Firma Emitenta:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
Telefon:
Faks:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
Numer KRS:
Numer REGON:
Numer NIP:

4.2.

JR INVEST S.A.
Spółka akcyjna
Polska
Kraków 30-614, ul. Cechowa 63
+48 12 654 05 19
+48 12 654 05 19
biuro@jrinvest.pl
www.jrinvest.pl
0000393811
356763788
6792781972

Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony.

4.3.

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony jako spółka akcyjna na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks
spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037 ze zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa.

4.4.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku
gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał

Postanowienie w przedmiocie wpisu Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wydane w dniu 19 sierpnia 2011
roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Emitent został wpisany do KRS pod numerem 0000393811.

4.5.

Krótki opis historii Emitenta

Poniższe kalendarium zawiera kluczowe z punktu widzenia działalności Emitenta zdarzenia w okresie od powstania JR
INVEST Sp. z o.o. do momentu sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.
Kalendarium kluczowych zdarzeń w historii Spółki
2003
Maj 2006

Powstanie Tanie Danie Sp. z o.o.

Sierpień 2006

Zmiana nazwy na JR INVEST Sp. z o.o. oraz zmiana profilu działalności na obrót i zarządzanie
nieruchomościami własnymi
Zakup nieruchomości przy ul. Wielickiej w Krakowie

Listopad 2006

Zakup nieruchomości przy ul. Jana Pawła II w Skawinie

Grudzień 2006

Zakup nieruchomości przy ul. Dekerta 18 w Krakowie

Styczeń 2007
Luty 2007

Zakup nieruchomości przy ul. Przy Torze 17 w Krakowie
Zakup nieruchomości przy ul. Dukatów 1 w Krakowie

Marzec 2007

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wielickiej w Krakowie

Styczeń 2008

Zakup kamienicy przy ul. Plac Wolności 10 w Bielsku – Białej

Lipiec 2008

Zakup nieruchomości gruntowej w Skierdach

Grudzień 2009

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Pawła II w Skawinie

Grudzień 2009

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Dukatów 1 w Krakowie

Maj 2010

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Przy Torze 17 w Krakowie
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Czerwiec 2010
Grudzień 2010
Sierpień 2011
Wrzesień 2011

Przekształcenie JR INVEST Sp. z o.o. w spółkę akcyjną
Emisja akcji serii B

Listopad 2011

Nabycie 100% udziałów w spółce PPH Inter – Prodryn Sp. z o.o., właściciela nieruchomości przy ul.
Moniuszki 7 w Katowicach

Listopad 2011

Rozwój sal szkoleniowych w budynku biurowym przy ul. Moniuszki 7 w Katowicach

Grudzień 2011

Rozpoczęcie działalności w segmencie wirtualnych biur w Krakowie, Katowicach oraz Bielsku - Białej

Kwiecień 2012

Emisja akcji serii C i D

Kwiecień 2012

Decyzja o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku NewConnect

Kwiecień 2012

Nabycie 97% udziałów spółki Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o.

Lipiec 2012

4.6.

Nabycie 100% udziałów w spółce KPM INVEST Sp. z o.o., właściciela nieruchomości przy ul. Wielicka
25 w Krakowie
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Skierdach

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Dekerta 18 w Krakowie

Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich
tworzenia

Wysokość i struktura kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 września 2012 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.
Tabela. Wysokość i struktura kapitałów własnych Emitenta (dane w PLN).
Lp. Określenie funduszu
30.09.2012
1 Kapitał (fundusz) podstawowy
3.900.000
2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
0
3 Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)
-556.921*
4 Kapitał (fundusz) zapasowy
12.415.648
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
2.395.205
6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
0
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych
171.620
8 Zysk (strata) netto
3.179.665
9 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0
Źródło: Emitent.
* Pozycja odzwierciedla wartość (cena nabycia) akcji Emitenta posiadanych przez spółki zależne: KPM INVEST Sp. z o.o.
(44.592 akcji) oraz PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o (38.592 akcji).
Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosił 3.900.000 PLN i
dzielił się na:

2.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda,

1.149.633 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN każda,

607.367 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda,

143.000 akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.
Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
Na kapitał własny Emitenta składają się:

kapitał zakładowy,

kapitał zapasowy,

zysk (strata) netto.
Emitent może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, na które środki będą pochodziły z czystego zysku
spółki, w wysokości w jakiej zostaną uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

4.7.

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
Akcje serii B, C i D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.
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4.8.

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez
obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do
objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do
nabycia tych akcji

Nie wystąpią zmiany kapitału zakładowego Emitenta w wyniku realizacji przez obligatariuszy z obligacji zamiennych lub
obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych akcji, bowiem Emitent nie wyemitował obligacji
zamiennych ani obligacji dających prawo pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.

4.9.

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach
kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i
wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego
może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty
finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe
Żadne papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas i nie są notowane na jakimkolwiek rynku papierów
wartościowych. Emitent nie wystawił kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami
finansowymi.

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta,
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy
prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i
ogólnej liczbie głosów
Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej JR INVEST przedstawiona jest na schemacie poniżej.
Schemat. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej JR INVEST.

JR INVEST S.A.

100%

100%

97%

KPM INVEST

PPH Inter-Prodryn

Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

Centrum Market
Zielona Góra Sp. z o.o.

Źródło: Emitent.
Emitent posiada większościowe udziały w trzech spółkach:

100% udziałów w spółce KPM INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o kapitale zakładowym w wysokości 1.250.000
PLN. KPM INVEST Sp. z o.o. to spółka celowa posiadająca nieruchomość w Krakowie, przy ul. Wielickiej 25 będącą
2
budynkiem biurowo-handlowym klasy B o powierzchni 1.984 m .

100% udziałów w spółce PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o kapitale zakładowym w wysokości
450.000 PLN. PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. to spółka celowa posiadająca nieruchomość w Katowicach, przy ul.
2
Moniuszki 7 będącą budynkiem biurowym klasy B+ o powierzchni 2.885 m .

97% udziałów w spółce Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze o kapitale zakładowym w
wysokości 10.778,6 tys. PLN. Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. to spółka celowa posiadające nieruchomość w
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2

Zielonej Górze, przy ul. Pod Topolami 4 będącą galerią handlową o powierzchni użytkowej 6.822 m oraz powierzchni
2
handlowej 3.900 m .
Powiązania kapitałowe i osobowe
KPM INVEST Sp. z o.o. posiada 44.592 akcji Emitenta uprawniających do 44.592 głosów, co stanowi 0,76% wszystkich
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, która z kolei posiada
38.592 akcji Emitenta uprawniających do 38.592 głosów, co stanowi 0,65% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta. Spółka PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. jest stroną transakcji z Animatorem rynku, któremu warunkowo sprzedała
1.500 akcji Emitenta.
Pan January Ciszewski będący Prezesem Zarządu Emitenta jest jednocześnie jednym z głównych akcjonariuszy JR INVEST
S.A. Pan January Ciszewski posiada 1.200.000 Akcji serii A o wartości nominalnej 1.200.000 PLN, które uprawniają łącznie do
2.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 40,68% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto Pan
January Ciszewski posiada 100% udziałów w spółce Kuźnica Centrum Sp. z o.o., która posiada 367.821 akcji Emitenta,
uprawniających do 367.821 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,23% wszystkich głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, Pan Ciszewski posiada 1.567.821 akcji uprawniających do 2.767.821
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 46,91% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Pani Renata Ciszewska będąca Przewodniczącą Rady Nadzorczej Emitenta jednocześnie jednym z głównych akcjonariuszy
Spółki. Pani Renata Ciszewska posiada 800.000 Akcji serii A oraz 33.000 Akcji serii C o łącznej wartości nominalnej 833.000
PLN, które uprawniają łącznie do 1.633.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 27,68% wszystkich głosów na
Walnym Zgromadzeniu.
Pomiędzy członkami organu zarządzającego oraz nadzorującego Emitenta zachodzą powiązania rodzinne polegające na tym,
że Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Pani Renata Ciszewska i Pan January Ciszewski, pełniący funkcje Prezesa Zarządu, są
małżeństwem. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, Pan January Ciszewski i Pani Renata Ciszewska posiadają 2.400.821 akcji
uprawniających do 4.400.821 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 74,59% wszystkich głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Pan Edward Kóska będący członkiem Rady Nadzorczej posiada 31.450 Akcji serii B Emitenta, co stanowi 0,53% wszystkich
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Pan Robert Bandalewicz będący członkiem Rady Nadzorczej posiada 85.840 Akcji serii B Emitenta, co stanowi 1,45%
wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Pan Janusz Zięcina będący członkiem Rady Nadzorczej posiada 46.170 Akcji serii B Emitenta oraz 46.200 Akcji serii C
Emitenta, które stanowią łącznie 1,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jest również właścicielem spółki FUTURES Sp. z
o.o., która posiada 23.630 serii C Emitenta, co stanowi 0,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Pan Paweł Szymula będący członkiem Rady Nadzorczej posiada 339.000 serii C Emitenta, co stanowi 5,75% głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Jest również właścicielem spółki Forbau Sp. z o.o., która posiada 30.000 Akcji serii B Emitenta, co
stanowi 0,51% na Walnym Zgromadzeniu.
Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz głównymi
akcjonariuszami Emitenta, a Autoryzowanym Doradcą Spółki (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów
zarządzających i nadzorczych) nie ma żadnych powiązań majątkowych, organizacyjnych i personalnych.

4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów,
towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty
działalności
4.12.1. Ogólny zarys działalności Emitenta
Działalność spółki JR INVEST S.A. od 2006 roku polega na nabywaniu atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych lub
przejmowaniu podmiotów, które są właścicielami takich nieruchomości, a następnie ich sprzedaży lub wynajmie. Po nabyciu
budynków, które są w dużym stopniu nieefektywnie zarządzane, Spółka przeprowadza niezbędne remonty i modernizacje,
jeśli wymaga tego stan nieruchomości oraz wprowadza usprawnienia w sposobie zarządzania zmieniając również często
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strukturę najemców. Wdrażana jest strategia skutecznego zarządzania oraz wyszukiwania i wykorzystywania możliwości
rozwojowych dla każdej nieruchomości.
W przypadku nieruchomości kupionych pod wynajem poszukiwanie nowych najemców oraz podpisywanie atrakcyjniejszych
umów najmu odbywa się dzięki sprawdzonym kanałom informacyjnym (ogłoszenia w prasie, na portalach internetowych
oraz poprzez dobrze rozwiniętą współpracę z biurami pośrednictwa). Zmiana struktury najemców odbywa się etapowo, co
pozwala przez cały ten czas na osiąganie przychodów z najmu, które wzrastają stopniowo.
Celem takich działań jest przede wszystkim wzrost rynkowej wartości nieruchomości, a także wzrost wartości przychodów z
wynajmowanych powierzchni. Cały proces trwa ok. 12 - 18 miesięcy od momentu nabycia nieruchomości. W kolejnym
etapie nieruchomości takie są wystawione na sprzedaż. Wyższy standard, a co za tym idzie wyższe ceny najmu powodują, że
nieruchomości są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców.
Spółka prowadzi działalność na rynku nieruchomości głównie w Małopolsce i na Śląsku, poszukując jednocześnie okazyjnych
nieruchomości w innych miastach. W Polsce wciąż występuje niedobór powierzchni biurowych dla mniej wymagających
firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też model biznesowy Spółki zakłada inwestycje w segment biur
klasy B i C, co daje szersze możliwości działania ze względu na mniejszą konkurencję i koncentrację rynku.

4.12.2. Główne usługi i obszary działalności
Główne obszary działalności Spółki to działalność redeweloperska oraz wynajem powierzchni biurowo-handlowych.
Działalność redeweloperska polega na inwestycjach redeweloperskich, czyli na nabyciu nieruchomości, ich renowacji i
późniejszej sprzedaży. W związku z licznymi działaniami mającymi na celu wzrost wartości posiadanych i nabywanych
nieruchomości poprzez podwyższanie standardu budynków komercyjnych przeznaczonych pod wynajem (remonty,
modernizacje) oraz zmiany sposobu zarządzania nieruchomością, Emitent odnotowuje przychody (pozostałe przychody
operacyjne) w wyniku zmiany wartości nieruchomości oraz znaczne (jednorazowe) zyski w wyniku sprzedaży tych
nieruchomości (rzędu 2-3 mln PLN). Ostatnią dokonaną transakcją była sprzedaż nieruchomości w Krakowie przy ul. Dekerta
18 za łączną kwotę brutto w wysokości 2.588,4 tys. PLN.
Ponadto Emitent do czasu sprzedaży nieruchomości uzyskuje znaczne przychody z wynajmu, zapewniając swoim najemcom
kompleksową obsługę wynajmowanych powierzchni.
W ramach usługi najmu Emitent zapewnia:

wsparcie informatyczne oraz serwis komputerowy z dojazdem do najemcy lub przez telefon;

stałe łącze internetowe;

monitoring obiektu;

dozór ochrony przez 24 h;

instalację alarmową;

kontrolowany dostęp do budynku;

miejsca parkingowe dla najemców;

szybką reakcję na zgłaszane usterki i awarie;

windy w budynkach;

utrzymanie czystości w częściach wspólnych;

oferowanie powierzchni reklamowych na budynkach oraz wokół nich;

standaryzację oznakowania najemców wewnątrz budynków;

elastyczne podejście do modyfikacji najmowanej powierzchni;

odśnieżanie, systematyczny wywóz śmieci.
Osiągane przez Spółkę przychody z wynajmu poszczególnych powierzchni przedstawione są w poniższej tabeli.
Tabela: Przychody ze sprzedaży wg rodzaju wynajmowanej powierzchni.
(w tys. PLN)
2010 r.
Przychody z wynajmu, w tym:
1.153
Powierzchni biurowych
716
Powierzchni handlowych
420
Powierzchni magazynowych
17
Powierzchni szkoleniowych
Biura wirtualne
Źródło: Emitent.

2011 r.
1.851
1.111
641
36
55
8

Trzy kwartały 2012 r.
3.027
1.705
1.210
16
85
11

Największą część przychodów ze sprzedaży (56% całości przychodów w ciągu trzech kwartałów 2012 r.) stanowią przychody
2
z wynajmu powierzchni biurowych. Emitent obecnie posiada 4.800 m powierzchni biurowych. Znaczną pozycję
2
przychodową stanowią również przychody z wynajmu 5.050 m powierzchni handlowych (ok. 40% całości przychodów).
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2

2

Ponadto Spółka wynajmuje 300 m powierzchni magazynowych oraz 250 m powierzchni szkoleniowych, a także umożliwia
wynajem biura wirtualnego.
Wyżej wymienione powierzchnie zlokalizowane są w czterech nieruchomościach będących własnością Grupy Emitenta.
Nieruchomość w Krakowie przy ulicy Wielickiej 25
Opis budynku:
Budynek biurowo-handlowy klasy B+
Rok wybudowania: lata 60-te i 70-te, remont w 2007 roku
2
Powierzchnia:
1.984 m
Ilość kondygnacji: 5
Lokalizacja:
Usytuowanie blisko centrum miasta i jednocześnie przy głównej trasie wylotowej na Tarnów – Rzeszów–
Medykę; dobre połączenie z obwodnicą autostradową, bliskość Węzłów Wielickiego i Łagiewnickiego wyjazd w kierunku: Katowic, Warszawy, a także lotniska w Balicach.
Konstrukcja:
Tradycyjna murowana, stropy żelbetowe wylewane, schody żelbetowe, dach konstrukcji drewnianej,
kryty blachodachówką, elewacja cementowo-wapienna malowana.
Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości o funkcji mieszkalnej, użytkowej, stacje paliw. Dogodny dostęp do
infrastruktury, bliskość komunikacji miejskiej.
Nieruchomość w Bielsku-Białej przy ulicy Plac Wolności 10
Opis budynku:
Zabytkowa kamienica
Rok wybudowania: 1903 rok, remont w 2006 roku
2
Powierzchnia:
1.720 m
Ilość kondygnacji: 5
Lokalizacja:
Usytuowanie w centrum miasta, bezpośrednio przy ciągu komunikacyjnym; swobodne dojście do
kamienicy z każdej strony, dobry wyjazd z miasta w każdym kierunku.
Konstrukcja:
Tradycyjna murowana, ściany murowane, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu blachą; dach
wysoki z kopułą na narożniku; klatka schodowa na rzucie półeliptycznym, schody kamienne.
Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowa i handlowa. W przeważającej części jest to zabudowa zabytkowymi
kamienicami z parterami komercyjnymi oraz funkcjami mieszkalnymi na wyższych piętrach. Rejon charakteryzuje się bardzo
dużym nasyceniem punktów handlowych i usługowych, w okolicy znajdują się sklepy, restauracje, banki. Plac Wolności
użytkowany jest jako parking samochodowy z dużą ilością miejsc postojowych.
Dostęp komunikacyjny do nieruchomości jest bardzo dobry.
Nieruchomość w Katowicach przy ulicy Moniuszki 7
Opis budynku:
Budynek biurowy klasy B
Rok wybudowania: lata 70-te, remont w 2008 roku
2
Powierzchnia:
2.885 m
Ilość kondygnacji: 8
Lokalizacja:
Usytuowanie w centrum miasta, blisko głównej arterii przy katowickim Spodku; dobre połączenie z trasą
wylotową w kierunku autostrady A4 Kraków – Wrocław oraz lotniska w Pyrzowicach.
Konstrukcja:
Konstrukcja budynku szkieletowa wylewana, stropy DZ 3, schody żelbetowe wylewane; fundament
budynku zaprojektowany i wykonany na palach wierconych „Lorenza” do głębokości 7 m.
Parcela budowlana, na której posadowiony jest budynek – to teren płaski, z jednej strony przylega do ulicy Moniuszki, z
drugiej strony do rzeki Rawy, która może być przykryta. Przy budynku zlokalizowanych jest około 45 miejsc parkingowych.
Nieruchomość w Zielonej Górze przy ulicy Topolowej 4
Opis budynku:
Galeria Handlowa („Ramzes”)
Rok wybudowania:
2002
2
Powierzchnia gruntów:
3.024 m
2
2
Powierzchnia budynku:
użytkowa - 6.822 m , handlowa - 3.900 m
Ilość kondygnacji:
3
Lokalizacja:
Usytuowanie pomiędzy ulicami stanowiącymi główne ciągi pieszo-jezdne miasta.
Konstrukcja:
Budynek wykonany jest w konstrukcji stalowej ramowej.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną stanowiącą parking dozorowany na 41
stanowisk oraz pomieszczenia techniczne. Kondygnacje parteru, I piętra oraz II piętra przeznaczone są na działalność
handlowo-usługową z wydzielonymi: pasażem pieszym ze schodami ruchomymi oraz dwa dźwigi: osobowy panoramiczny i
osobowo–towarowy. Kondygnacja II piętra - opcjonalnie możliwość przekwalifikowania na pomieszczenia biurowe do
wynajęcia (aktualnie powierzchnie handlowe).
2

Ceny najmu powierzchni biurowych w w/w lokalizacjach wahają się w przedziale od ok. 19 PLN/ m w Bielsku-Białej do ok.
2
2
40 PLN/ m w Krakowie i Katowicach. Ceny najmu powierzchni handlowo-usługowych wynosi od 30 do 130 PLN/ m ,
2
natomiast powierzchni magazynowej ok. 12 PLN/ m .
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Biura wirtualne
Od listopada 2011 roku Emitent oferuje również możliwość wynajmu wirtualnego biura w Krakowie, Katowicach i BielskuBiałej (wirtualne biuro można wynająć w budynkach opisanych powyżej w niniejszym punkcie) w cenie od 50 do 150 PLN za
miesiąc w zależności od warunków płatności. Usługa polega na „wynajęciu” adresu klientowi, który jest uprawniony do jego
używania jako adresu siedziby firmy w urzędach państwowych, KRS, Urzędzie Skarbowym, ZUS, Urzędzie Statystycznym oraz
w banku. Może on być również wykorzystywany w materiałach reklamowych, promocyjnych, wizytówkach itp., a także dla
celów korespondencyjnych w kontaktach z ww. urzędami i instytucjami oraz ze swoimi kontrahentami, klientami,
dostawcami, odbiorcami. Najemca otrzymuje także w wybranym przez siebie biurowcu skrzynkę pocztową z nazwą swojej
firmy przy jego głównym wejściu. Jest to proste i wygodne rozwiązanie dla firm mniejszych, których liczba na polskim rynku
jest znacząca. Oferta Spółki skierowana jest do firm zarówno dopiero rozpoczynających działalność i dysponujących
niewielkim budżetem, jak i do tych, którym zależy na zmniejszeniu kosztów obsługi biurowej.
Przychody z wynajmu biur wirtualnych stanowią marginalną część przychodów Emitenta – ok. 0,4% łącznej wartości
przychodów z najmu. Obecnie Spółka obsługuje 18 podmiotów. W opinii Emitenta liczba ta będzie stopniowo rosnąć.

4.12.3. Główne rynki i konkurenci
Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce
Polska jest głównym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej, i najprawdopodobniej utrzyma tą pozycję w
najbliższych latach. Według wyliczeń CBRE, międzynarodowej firmy doradczej w zakresie nieruchomości, w 2012 roku
łączna wartość inwestycji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych będzie podobna do 2011 roku. Jednakże z
szacunków firmy Savills wynika, że w I półroczu 2012 roku wartość transakcji wyniosła 856 mln EUR i była o 15% niższa niż w
ciągu pierwszych 6 miesięcy roku poprzedniego. W tym okresie najaktywniejszym był rynek handlowy, na którym zawarto
transakcje o wartości 460 mln EUR, na rynku biurowym było to 283 mln EUR, natomiast magazynowym 113 mln EUR.
Analitycy Jones Lang LaSalle szacują, że stopy kapitalizacji dla segmentu powierzchni biurowych kształtują się obecnie na
poziomie 6,25%, dla handlowego - 5,75%, a dla magazynowego - około 8,0%.
Czynsze z powierzchni biurowych są głównym źródłem przychodów operacyjnych Emitenta.
Na początku br. w dziewięciu głównych miastach Polski (Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Trójmiasto,
Wrocław, Warszawa) było blisko 6 milionów metrów kwadratowych nowoczesnych powierzchni biurowych. Koszt wynajmu
nie zmieniły się znacząco w ciągu ostatniego roku. Podczas ostatnich dwóch lat poziom wynajmu powierzchni biurowej
wrócił do dobrych wyników odnotowywanych przed kryzysem. W 2011 roku wynajęto rekordową ilość powierzchni
2
biurowych we wszystkich miastach w Polsce, całkowita ilość wynajętej powierzchni wyniosła 850 tys. m , wynika z danych
Polish Properties.
Dane dotyczące podaży powierzchni biurowych, z których Emitent osiąga najwyższe przychody, oraz ceny wynajmu tych
powierzchni w największych miastach Polski przedstawiają poniższe wykresy.
Tabela: Podaż, wskaźnik pustostanów oraz czynsze powierzchni biurowych w największych polskich miastach.
Tabela: Prognozy finansowe Emitenta (dane w mln PLN).

Źródło: Jones Lang LaSalle „Warszawki Rynek Biurowy I kw. 2012 r.”
Rynek nieruchomości na głównych rynkach, na których działa Emitent
Emitent działa głównie w województwach małopolskim i śląskim. Spółka posiada nieruchomości w szczególności w Krakowie
i w Katowicach.
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Rynek powierzchni biurowych
Kraków jest dużym i znanym centrum outsourcingu usług biznesowych, głównie finansowo-księgowych, z dużym
potencjałem dalszego rozwoju. Według raportu Ober-Haus Raport z rynku nieruchomości 2012 na koniec 2011 roku podaż
2
nowoczesnej powierzchni biurowej wyniosła 500 tys. m . W kolejnych dwóch latach oddanych do użytku będzie dodatkowo
2
50 tys. m powierzchni biurowej. Ze strony popytowej w 2011 roku aktywność najemców wzrosła. W zeszłym roku wynajęto
2
80 tys. m powierzchni biurowej, z czego 55% to nowe umowy najmu. Pozostała zaś część to renegocjacja starych
kontraktów. Wzrastający popyt sprowadził na koniec 2011 roku pustostany do poziomu 9%.
2
W 2011 roku czynsze przestały spadać. Koszt wynajęcia 1 m biura klasy A wynosi obecnie 13,50 – 15,50 EUR, a klasy B 8,75
– 12,50 EUR. Koszty eksploatacyjne wahają się od 2,50 do 3,75 EUR. Średnia stopa zwrotu z inwestycji biurowych wynosi ok.
7%.
Katowice są liderem na śląskim rynku powierzchni biurowej. W 2011 roku całkowita nowoczesna powierzchnia biurowa
2
(klasy A, B+, B) wzrosła o 9,5% do 263 tys. m . Poziom pustostanów wyniósł na koniec poprzedniego roku 15%. Średni
2
2
czynsz za powierzchnię biurową klasy A wynosi 12 – 15 EUR/m , a za biura klasy B 9 – 11,5 EUR/m . Koszty eksploatacyjne
2
wynoszą 3 EUR/m . Średnia stopa zwrotu z inwestycji biurowych wynosi 7%.
Według rankingu magazynu „Forbes” Bielsko-Biała jest drugim najatrakcyjniejszym dla biznesu miastem w kraju. Czynsze
2
oscylują w przedziale od 19 do 45 PLN/m . Podaż nieruchomości jest dość duża, ale stabilna. Obserwuje się wysoki popyt na
małe powierzchnie biurowe (1 lub 2-pokojowe).
Rynek powierzchni handlowych
2
Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Krakowie wynosi, według raportu analityków Ober-Haus 680 tys. m , z czego
80% stanowią centra handlowe. Popyt na nowoczesną powierzchnię handlową wzrósł w porównaniu do 2010 roku,
ponieważ firmy planowały ekspansje, co generowało zainteresowanie. Wskaźnik pustostanów w 2011 roku wahał się
2
pomiędzy centrami handlowymi od 0 do 6%. W roku 2011 koszt wynajmu 1 m na głównych ulicach handlowych znajdował
się w przedziale od 90 do 300 PLN. Średnia stopa zwrotu z inwestycji w powierzchnie handlowe wynosi 6,3%.
2

W aglomeracji katowickiej podaż nowoczesnej powierzchni handlowej wzrósł o 8% do 895 tys. m . Za wynajem lokali przy
2
głównych ulicach trzeba zapłacić średnio od 70 do 200 PLN/m . Średnia stopa zwrotu wynosi 6,2%.
Zielona Góra jest ośrodkiem akademickim, pełni również rolę ośrodka kulturalnego i turystycznego w skali województwa i
regionu. Rynek nieruchomości handlowych w Zielonej Górze prezentuje tendencję wzrostową. Obecnie najchętniej
2
poszukiwane powierzchnie handlowe mają powierzchnie od ok. 70 do 80 m , w parterach budynków, dostępne
2
bezpośrednio z ulicy. Ceny najmu m takich powierzchni handlowych wynoszą od 32 do 108 PLN.
Rynek powierzchni magazynowych
2
W 2011 roku krakowska całkowita podaż magazynów wzrosła do 120 tys. m . Popyt na powierzchnię magazynową wpłynął
na spadek pustostanów do poziomu 3,5%, w bieżącym roku popyt na nowoczesną powierzchnię powinien dalej rosnąć.
2
Czynsze za nowoczesną powierzchnię magazynową wynoszą od 3,80 do 5,00 EUR/m .
Na koniec ubiegłego roku całkowita nowoczesna powierzchnia magazynowa w regionie Górnego Śląska osiągnęła 1,2 mln
2
2
m . Dodatkowe 80 tys. m jest obecnie w trakcie budowy. Poziom pustostanów zmniejszył się w ostatnim czasie z poziomu
2
20% do 9%. Wynajem powierzchni magazynowych kosztuje w Katowicach 3 – 3,5 EUR/m , koszty eksploatacyjne wynoszą
2
zaś 0,9 – 1,10 EUR/m .
Konkurencja Emitenta
Segment nieruchomości biurowych klasy B i C, w której działa Emitent charakteryzuje się znacznym rozwodnieniem. W tym
segmencie działają przede wszystkim małe podmioty lub osoby prywatne będące właścicielami nieruchomości oferujące
usługi w stosunkowo wąskim zakresie.
Głównymi źródłem przewagi konkurencyjnej Spółki jest oferowanie pełnego wachlarza usług najwyższej jakości w tych
samych cenach.

4.13. Strategia
Celem strategicznym Emitenta jest ciągłe dążenie do powiększania wartości spółki przez ciągły wzrost aktywów netto.
Głównymi elementami strategii Emitenta są:
1.

Bezpośrednie nabywanie nieruchomości.
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Spółka zamierza zwiększać portfel posiadanych nieruchomości nabywając dobrze zlokalizowane nieruchomości, których
niska cena jest podyktowana niezadawalającym stanem technicznym. Celem Emitenta jest pozyskanie tanich aktywów w
celu ich modernizacji, a tym samym podniesienie wartości rynkowej.
2. Pośrednie nabywanie nieruchomości.
Emitent zamierza również nabywać aktywa w sposób pośredni, czyli poprzez akwizycję podmiotów gospodarczych w
upadłości lub w ciężkiej sytuacji finansowej. Na rynku nieruchomości często dochodzi do przymusowej sprzedaży
atrakcyjnych aktywów, na przykład w wyniku postępowań upadłościowych. Okres dekoniunktury gospodarczej jest więc
doskonałą okazją do zrealizowania wysokorentownych transakcji polegających na nabywaniu upadających spółek
posiadających znaczne nieruchomości.
3. Modernizacja nieruchomości oraz skuteczne zarządzanie posiadanymi nieruchomościami.
Po nabyciu nieruchomości, w ramach prowadzonych działań Spółka podnosi wartość posiadanych i nabywanych
nieruchomości poprzez podwyższanie standardu budynków komercyjnych przeznaczonych pod wynajem. W tym celu
wdraża strategię skutecznego zarządzania, poszukuje również i wykorzystuje możliwości rozwojowych każdej z nich.
4. Ukierunkowanie działalności na nabywanie biurowców klasy B i C.
W Polsce wciąż występuje niedobór powierzchni biurowych dla mniej wymagających firm sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. Dlatego też model biznesowy Spółki zakłada inwestycje w segment biur klasy B i C, co daje szersze
możliwości działania ze względu na mniejszą konkurencję i koncentrację rynku spowodowane tym, że fundusze oraz duże
firmy kierują swoje zainteresowanie na segment biurowców klasy A. Natomiast w klasie B i C działają głównie mniejsze
firmy i pojedynczy właściciele nieruchomości, którzy oferują obsługę w bardzo wąskim zakresie.
5. Oferowanie usług na najwyższym poziomie.
Czynnikiem decydującym o sukcesie w branży Emitenta jest optymalna relacja ceny do jakości. Nieruchomości biurowe z
segmentu klasy B i C charakteryzują się niskim standardem oferowanych usług. Dla Emitenta ważnym elementem strategii
jest dostarczanie kompleksowych usług najmu na najwyższym poziomie, przy utrzymaniu cen zbliżonych do konkurentów.
6. Inwestycje w podmioty o dużym potencjale wzrostu.
Spółka zamierza zaangażować kapitał w rentowne przedsięwzięcia polegające na udzieleniu wsparcia finansowego
przedsiębiorstwom w początkowym etapie działalności, które posiadają potencjał rozwojowy i dobre prognozy finansowe,
lecz w celu dalszej realizacji założonych planów potrzebują pozyskać kapitał na dofinansowanie działalności.
7. Poszerzanie wachlarza usług.
Emitent planuje wprowadzenie usługi doradczej polegającej na pomocy w uzyskaniu finansowania przedsięwzięć
komercyjnych poprzez współpracę z bankami i świadczenie pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowania
wybranej inwestycji w nieruchomość komercyjną. Emitent zamierza zaoferować kompleksową obsługę całego procesu
uzyskiwania finansowania: począwszy od przedstawienia optymalnej oferty, poprzez wskazanie, jakie dokumenty należy
przygotować, pomoc przy ich kompletowaniu oraz wypełnianiu, złożenie wniosku w banku i przyspieszenia jego
procedowania, negocjacji warunków umowy kredytowej oraz czuwaniem nad jej przygotowaniem aż do otrzymania
gotówki.
8. Ekspansja terytorialna.
Celem Emitenta jest również ekspansja terytorialna. Obecnie Spółka prowadzi działalność głównie na rynku małopolskim,
śląskim oraz lubuskim. Spółka będzie poszukiwała atrakcyjnych inwestycji na obszarze całej Polski.

4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki, w tym inwestycji kapitałowych,
za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym
Za główne inwestycje przyjęto wszystkie inwestycje, których wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.
We wrześniu 2011 roku Emitent nabył 99,5% udziałów w spółce PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
natomiast w październiku 2011 r. dokupił pozostałe 0,5%. PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości w
2
Katowicach, przy ul. Moniuszki 7 będącej budynkiem biurowym klasy B+ o powierzchni 2.885 m .
Spółka nie dokonywała żadnych inwestycji zagranicznych w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w
Dokumencie Informacyjnym.

4.15. Wybrane dane finansowe
Poniżej zaprezentowano wybrane dane Grupy Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku oraz
dane porównywalne za rok 2011.
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Tabela: Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Emitenta (dane w PLN).
Trzy kwartały
Wyszczególnienie
III kwartał 2012
III kwartał 2011
2012 narastająco
1 135 243,78
410 012,54
3 026 844,44
Przychody netto ze sprzedaży
467
095,14
145125,35
1 162 562,48
Zysk ze sprzedaży
2 553 083,56
- 349 249,20
3 689 415,19
EBIT
2 567 661,31
-150 729,21
3 778 005,53
EBIDTA
14
577,75
198
519,99
88 590,34
Amortyzacja
2 455 096,99
-487 564,17
3 429 349,01
Zysk brutto
2 320 710,63
-490 017,47
3 179 664 ,58
Zysk netto
Źródło: Emitent.

Trzy kwartały
2011 narastająco
1 158 271,85
367 274,27
-372 155,28
108 826,55
480 981,83
-1 025 365,51
-1 027 822,41

Tabela: Wybrane dane finansowe z bilansu Grupy Emitenta (dane w PLN).
Wyszczególnienie
30 września 2012 r.
30 września 2011 r.
3 900 000
3 149 633
Kapitał (fundusz) podstawowy
21 505 216,32
13 629 910,74
Kapitał (fundusz) własny
12 495 048,44
8 917 433,10
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
12
480
733,81
8 917 433,10
-kredyty bankowe
2 229 313,29
1 460 381,76
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
1 086 465,69
1 083 225,69
-kredyty bankowe
53
589
179,98
33
415 991,29
Aktywa trwałe
0,00
0,00
-należności długoterminowe
1 296 772,56
589 048,93
Aktywa obrotowe, w tym:
102 788,81
0,00
-zapasy
320 911,71
309 874,96
-należności krótkoterminowe
807 870,24
185 713,61
-środki pieniężne i inne aktywa
54 885 952,54
34 005 040,22
Suma bilansowa
Źródło: Emitent.

4.16. Prognozowane wyniki finansowe
4.16.1. Podstawowe założenia do prognoz Emitenta
Metodologia prognoz wyników finansowych Grupy Emitenta.
Zarząd Emitenta, przygotowując prognozę skonsolidowanych wyników na rok 2012 brał pod uwagę m.in.:

ogólnodostępne prognozy makroekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki, które mogą mieć wpływ na działalność
Grupy. Prognozy przychodów i kosztów sporządzone przez Emitenta uwzględniają prognozowany wzrost gospodarczy
na poziomie 2,7% oraz prognozowaną inflację w wysokości 3% rocznie.

dostępne publicznie analizy i prognozy rozwoju branży nieruchomości komercyjnych, w której Spółka prowadzi
działalność,

własną ocenę perspektyw rozwoju polskiego rynku nieruchomości komercyjnych i branży deweloperskiej,

plany strategiczne Spółki dotyczące m.in. już realizowanych i przyszłych inwestycji, kosztów, przychodów, jak również
przepływów finansowych oraz finansowania działalności,

brak nagłego wypowiedzenia umów najmu przez najemców,

prognoza obejmuje przychody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Dekerta 18 w Krakowie (pozostałe przychody
operacyjne).

4.16.2. Prognozy finansowe
Poniżej w tabeli zaprezentowane prognozy finansowe Grupy Emitenta na rok 2012 oraz dane porównywalne za 2011 r.
Tabela: Prognozy finansowe Grupy Emitenta (dane w tys. PLN).
Wyszczególnienie
2011
Przychody
1.851
EBIT
1.151
EBITDA
1.742
Zysk netto
-721
Źródło: Emitent.
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W opinii Autoryzowanego Doradcy prognozowane wyniki finansowe Emitenta są wiarygodne i możliwe do zrealizowania.

4.17. Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: upadłościowym, układowym lub
likwidacyjnym
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, ani postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia
układu z wierzycielami. Nie zostało również wszczęte wobec Emitenta postępowanie likwidacyjne.

4.18. Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla
działalności Emitenta
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania ugodowe, egzekucyjne lub arbitrażowe, których wynik ma lub
może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

4.19. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za
okres obejmujący ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy
Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą
mieć istotny wpływ na sytuację finansową Spółki, albo zamieszczenie stosownej informacji o
braku takich postępowań
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania przed organami administracji publicznej i samorządowej,
postępowania sądowe, ugodowe, egzekucyjne lub arbitrażowe, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla
działalności Emitenta.
Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa, aby miał stać się w przyszłości podmiotem postępowań,
które to postępowania mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
Spółka zależna Emitenta PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. złożyła do sądu skargę obejmującą pięć decyzji organów podatkowych
wydanych w latach 2002 – 2003 wzywających do zapłaty łącznie 700 tys. PLN, w związku z oskarżeniem PPH Inter-Prodryn
Sp. z o.o. o posłużenie się pięcioma pustymi fakturami w swoich rozliczeniach podatkowych. Dnia 26 października 2011 roku
sąd uniewinnił prawomocnym wyrokiem Prezesa spółki PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. ze wszystkich zarzutów, co było
przesłanką do złożenia pozwu do sądu o zwrot zapłaconej kwoty podatku wraz z odsetkami. Spółka czeka na decyzję sądu w
tej sprawie.

4.20. Zobowiązania Spółki istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego
sytuacji ekonomicznej i finansowej
Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację
zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta.

4.21. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub Informacja o
nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, nie wystąpiły
żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej Spółki.

4.22. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które
powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w Dokumencie
Informacyjnym
Do istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, które powstały po sporządzeniu danych
finansowych zamieszczonych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym zaliczyć można:


emisję 1.149.633 Akcji serii B oraz 607.367 Akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.
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nabycie w kwietniu 2012 roku 97% udziałów spółki Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
posiadającej nieruchomość w Zielonej Górze, przy ul. Pod Topolami 4 będącą Galerią Handlową „Ramzes” o
2
2
powierzchni użytkowej 6.822 m oraz powierzchni handlowej 3.900 m . Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 19,8
mln PLN (według operatu szacunkowego z dnia 14 września 2012 roku).



sprzedaż nieruchomości w Krakowie przy ul. Dekerta 18 za łączną kwotę brutto w wysokości 2.588,4 tys. PLN.

4.23. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze
4.23.1. Zarząd Emitenta
Termin kadencji Zarządu upływa po 3 latach.
W skład Zarządu wchodzi:
January Ciszewski – Prezes Zarządu
Pan January Ciszewski, urodzony 6 czerwca 1971 roku w Krakowie, pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od 18 lipca 2011
roku. Zajmuje się tworzeniem strategii i głównych kierunków rozwoju firmy, wyznacza cele i procesy działań realizowanych
przez Spółkę.
Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada wieloletnie
doświadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W latach 1991-2005 prowadził działalność gospodarczą
w zakresie pośrednictwa handlowego. W latach 2001 - 2002 obejmował stanowisko Wiceprezesa w firmie INTER CARS Sp. z
o.o., a w latach 2002 – 2009 stanowisko Prezesa Zarządu w spółce EUROTIME Sp. z o.o. (później: EURO HIT Sp. z o.o.). W
latach 2006 -2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu JR INVEST Sp. z o.o. Od 2006 r. jest Prezesem Zarządu i jedynym
udziałowcem spółki Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

4.23.2. Rada Nadzorcza
Termin kadencji Rady Nadzorczej upływa po 3 latach.
Pani Renata Ciszewska, urodzona 31 lipca 1973 roku w Krakowie, pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej od 18
lipca 2011 roku.
Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada rozległe doświadczenie związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. W latach 1994 - 2008 prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie
pośrednictwa handlowego. W latach 1998 oraz 2001 - 2002 zatrudniona jako Specjalista ds. marketingu w Agencji
Reklamowej i firmie handlowej JACK. Od 2003 do 2007 roku pracowała na stanowisku Specjalisty ds. marketingu oraz
obejmowała stanowisko Członka Zarządu w firmie „Euro Hit” Sp. z o.o. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej w JR
INVEST S.A. oraz Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym w firmach: KPM INVEST Sp. z o.o., PPH Inter-Prodryn
Sp. z o.o., Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o., a także Wiceprezesem Zarządu w firmie Kuźnica Centrum Sp. z o.o.
Pan Edward Kóska, urodzony 14 lipca 1942 roku w Kaniowie, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 18 lipca 2011 roku.
Jest absolwentem Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1970 roku ukończył również
podyplomowe studium na Wydziale Metali Niezależnych oraz w 1973 roku Studium Aktualizacji Wiedzy w zakresie
„Organizacji systemu zapewniania jakości produkcji w skali przedsiębiorstw”. Ponadto Pan Kóska uzyskał dyplom Kandydata
na Członka Rady Nadzorczej w Spółkach Skarbu Państwa wydany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (1994),
Świadectwo ukończenia szkolenia dla Kandydatów i Członków Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego wydane przez
Międzynarodową Szkołę Handlu (1994). Ukończył także kurs Likwidatora Przedsiębiorstw prowadzony przez Wojewódzki
Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach (1997) oraz kurs dla kandydatów na Pełnomocników ds. prywatyzacji (2002). Jest
uczestnikiem warsztatów dla likwidatorów, syndyków i zarządców komisarycznych oraz posiada ukończone szkolenie z
zakresu Ustawy o ochronie informacji niejawnych (2002).
Doświadczenie zawodowe zdobył w Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach na stanowisku Zastępcy Kierownika
Wydziału (1967-1970) oraz Kierownika Zakładu (1971-1973), w Południowych Zakładach Przemysłu Elektrycznego w
Czechowicach na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji (1973-1974), w Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach na
stanowisku Zastępcy Dyrektora (1974-1976), w Katowickim Zjednoczeniu Produkcji Rynkowej jako Dyrektor ds.
technicznych (1976-1982), w Zrzeszeniu PPR „Prodryn” (do 1989) następnie w PPH Inter- Prodryn Sp. z o.o. w Katowicach
(od 1989) na stanowisku Dyrektora oraz jako Członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Elektronicznych „Unimor”
(2000-2003). Pan Kóska pełni obecnie również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Regionalnej Izby Gospodarczej oraz
Członka Komitetu Prywatyzacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Pan Janusz Zięcina, urodzony 23 grudnia 1974 roku w Kaniowie, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 5 kwietnia 2012
roku.
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Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz podyplomowych
studiów z zakresu strategii finansowych przedsiębiorstw. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów oraz licencję
Audytora Wewnętrznego. Jest doradcą z zakresu finansów, rachunkowości, podatków, płac, zarządzania firmą oraz tematyki
ogólnospołecznej.
Od 2002 roku jest właścicielem firmy finansowo-konsultingowej. Jest doradcą z zakresu finansów, rachunkowości,
podatków, płac, zarządzania firmą oraz tematyki ogólnospołecznej.
Pan Robert Bandalewicz, urodzony 26 lutego 1967 roku w Jeleniej Górze, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 18 lipca
2011 roku.
W 1997 roku założył firmę „ALFA”, której głównym obszarem działalności jest import artykułów przemysłowych z Chin. W
roku 2005 założył firmę „Lux-Dom” s. c. zajmującą się budową domów na sprzedaż.
Pan Paweł Szymula, urodzony 26 czerwca 1973 roku w Krakowie, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 26 czerwca
2012 roku.
Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Lądowej z tytułem magistra inżyniera. Związany z branżą budowlaną
od 1997 roku. W 2000 roku zdobył uprawnienia budowlane bez ograniczeń. W 2002 roku założył własna firmę budowlaną
pod nazwą FORBAU (funkcjonująca dziś jako Forbau Baza), a w 2005 FORBAU Sp. z o.o., będąc do dziś ich właścicielem i
Prezesem Zarządu. Grupa firm skupionych wokół FORBAU wykonuje kompleksowe usługi z zakresu budownictwa.
Doświadczenie zdobyte przez lata pracy na budowie, a potem jako manager własnej firmy, z powodzeniem wykorzystuje
również w firmach, których jest udziałowcem: Velo Developer Sp. z o.o., Velo Developer Spółka komandytowa, PB Daxen
Spółka z o.o. Aleja Daszyńskiego Spółka Komandytowa i od niedawna JR INVEST S. A.

4.24. Dane o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego przedstawia tabela poniżej.
Tabela. Struktura akcjonariatu.
Akcjonariusz
January Ciszewski*
Renata Ciszewska**
Kuźnica Centrum Sp. z o. o.
Paweł Szymula

Pozostali
Razem
Źródło: Emitent

Liczba oraz seria akcji
1.200.000 Akcji serii A
800.000 Akcji serii A
33.000 Akcji serii C
367.821 Akcji serii B
339.000 Akcji serii C
781.812 Akcji serii B
235.367 Akcji serii C
143.000 Akcji serii D
3.900.000

% udział w kapitale
zakładowym
30,77%
20,51%
0,85%
9,43%
8,69%
20,05%
6,04%
3,67%
100%

Liczba głosów
2.400.000
1.600.000
33.000
367.821
339.000
781.812
235.367
143.000
5.900.000

% udział głosów na
WZA
40,68%
27,12%
0,56%
6,23%
5,75%
13,25%
3,99%
2,42%
100%

*Pan January Ciszewski posiada 1.200.000 Akcji, które uprawniają łącznie do 2.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
co stanowi 40,68% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto Pan January Ciszewski posiada 100% udziałów
spółce Kuźnica Centrum Sp. z o.o., która posiada 367.821 Akcji Emitenta, uprawniających do 367.821 głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co stanowi 6,23% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, Pan
Ciszewski posiada 1.567.821 Akcji uprawniających do 2.767.821 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 46,91%
wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
** Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, Pan January Ciszewski i Pani Renata Ciszewska posiadają 2.400.821 Akcji
uprawniających do 4.400.821 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 74,59% wszystkich głosów na Walnym
Zgromadzeniu.

4.25. Umowa sprzedaży akcji Spółki do Animatora Rynku
W związku z zapisami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozdział III, Oddział 2, § 9, ust. 2 nakazujących
posiadanie przez Spółkę Animatora Rynku instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych umożliwiających
prawidłowe wykonywanie w stosunku do instrumentów finansowych Spółki obowiązków wynikających z umowy począwszy
od dnia ich pierwszego notowania została zawarta umowa w ramach której Animator Rynku obejmie, pod warunkiem
wprowadzenia Akcji Spółki do obrotu, 1.500 Akcji serii B Spółki. Cena nabycia jednej Akcji wyniesie 7 PLN. Transakcja
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nabycia Akcji Spółki zostanie zrealizowana jako konsekwencja zawartej pomiędzy Spółką, a Biurem Maklerskim Banku DnB
NORD Polska S.A. umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla Spółki na rynku NewConnect.
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5. Sprawozdanie finansowe
W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały:







5.1.

w pkt. 5.1 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku,
w pkt. 5.2 opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia
2011 do 31 grudnia 2011 roku,
w pkt. 5.3 raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia
2011 roku,
w pkt. 5.4 jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku,
w pkt. 5.5 opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011
do 31 grudnia 2011 roku,
w pkt. 5.6 raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
GRUPA KAPITAŁOWA
JR INVEST S.A.
30-614 Kraków
ul. Cechowa 63

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupa Kapitałowa JR INVEST S.A.
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
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WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 roku

Dla Akcjonariuszy JR INVEST S.A. , 30-614 Kraków , ul. Cechowa 63
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest
zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JR INVEST
S.A. dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na koniec roku obrotowego oraz wyniku
finansowego za ten okres.
Elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej
kolejności:
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Skonsolidowany bilans Grupy na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
34 435 061,70 złotych
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku (wariant
porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 720 918,50 złotych
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 6 526 314,98 złotych
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 547 388,05 złotych
Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.
Prezes Zarządu
January Ciszewski

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Bogusław Cora

Miejscowość, dnia 25 czerwca 2012 roku
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1.

Informacje o Spółce

a.

JR Invest S.A. 30-614 Kraków ul. Cechowa 63 powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki z o.o. sporządzonej w dniu 27
października 2003 roku r., w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 6961/2003) sporządzonego przed notariuszem
Elżbietą Dudkowską-Wawrzycką w Kancelarii Notarialnej Notariusz Elżbiety Dudkowskiej-Wawrzyckiej. Zgodnie z
umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

b.

W skład Grupy JR INVEST S.A. wchodzą następujące firmy :
- JR INVEST S.A. 30-614 Kraków ul. Cechowa 63
- KPM INVEST Sp. z o.o., wpisana do KRS w dniu 16 listopada 2006 roku, nabyta przez Spółkę JR INVEST S.A. w dniu 11
czerwca 2010 roku.
- PPH INTER PRODRYN Sp. z o.o. wpisana do KRS w dniu 16 października 2002 roku, nabyta przez Spółkę JR INVEST S.A.
w dniu 16 września 2011 roku.

c.

W dniu 19 grudnia r. postanowieniem Sądu Gospodarczego w Krakowie Spółka JR INVEST Sp. z o. o. została wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000184099.

d.

W dniu 18 lipca 2011 aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Tomaszem Kotem w Kancelarii w Krakowie
przy ul. Topolowej spółka przekształciła się w spółkę akcyjną o firmie:
JR Invest S.A.
Postanowienie o wpisie zmiany zostało zarejestrowane w dniu 18 sierpnia 2011 roku w Sądzie rejestrowym dla
Krakowa –Śródmieścia w Krakowie , XI Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

e.

Siedziba Spółki mieści się w Krakowie, 30-614, przy ul. Cechowej 63.

f.

Spółka posiada numer NIP 679 278 19 72 oraz symbol REGON 35673788

g.

Przedmiotem działalności Grupy JR INVEST S.A. jest przede wszystkim:
•
•

60.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

2.

Zasady przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

a.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i zostało
sporządzone przy założeniu, że Grupa Kapitałowa (i każda z jednostek objętych konsolidacją z osobna) będzie
kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona
zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakres. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki Dominującej nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową. Sprawozdania finansowe
spółek zależnych objętych konsolidacją sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy.

b.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej.

c.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

d.

W skład Grupy Kapitałowej JR Invest SA wchodzą dwie samodzielne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe : spółka dominująca JR INVEST S.A. oraz spółki zależne KPM Invest Sp. z o.o. oraz PPH INTERPRODRYN Sp. z o.o.

e.

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

3.

Zastosowane zasady i metody rachunkowości

a.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z:
 ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą,
 rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez
jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, zwanym dalej Rozporządzeniem,
 przyjętą w tym zakresie polityką rachunkowości Jednostki Dominującej.
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Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z
zachowaniem zasady ostrożności.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy kapitałowej JR INVEST S.A. jest kolejnym sprawozdaniem
sporządzanym przez Jednostkę Dominującą.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. przedstawia rzetelnie sytuację
majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2) skonsolidowany bilans,
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat,
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone zostało sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z
działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku.
Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej.
b.

Zasady konsolidacji sprawozdań finansowych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej JR INVEST S.A. oraz
sprawozdania kontrolowanych przez Jednostkę Dominującą Spółek Zależnych (wymienionych wyżej w punkcie 2) i zostało
sporządzone na dzień 31.12.2011 r.)
Przez kontrolę rozumie się możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych z jej działalności.
Przy konsolidacji bilansu metodą pełną sumowaniu podlegają wszystkie odpowiednie pozycje aktywów i pasywów
Jednostek Zależnych i Jednostki Dominującej w pełnej wysokości. Po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń
konsolidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przy konsolidacji rachunku zysków i strat metodą pełną sumowaniu podlegają wszystkie odpowiednie pozycje przychodów i
kosztów Jednostek Zależnych i Jednostki Dominującej. Pozycje rachunków zysków i strat Jednostek Zależnych podlegają
sumowaniu w pełnej wysokości bez względu na to, w jakiej części Jednostka Dominująca jest właścicielem Jednostki
Zależnej. Po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wyłączeniu ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego podlegają następujące istotne pozycje:
- wzajemne należności i zobowiązania,
- przychody i koszty dotyczące operacji dokonywanych między podmiotami objętymi konsolidacją,
- zyski i straty powstałe na operacjach dokonywanych między podmiotami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości
podlegających konsolidacji aktywów i pasywów oraz wartości nabycia udziałów posiadanych przez Podmiot Dominujący w
Podmiotach Zależnych objętych konsolidacją,
- dywidendy naliczone lub wypłacone przez Jednostki Zależne Jednostce Dominującej i innym jednostkom, które są objęte
konsolidacją.
Na dzień nabycia Jednostki Zależnej (objęcia kontroli) aktywa i pasywa jednostki nabywanej wyceniane są według ich
wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia ponad wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów
netto jednostki jest ujmowana w aktywach bilansu jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od
wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako ujemna
wartość firmy w pasywach bilansu.
Kapitał mniejszości jest wykazywany według przypadającej na udziałowców mniejszościowych wartości godziwej aktywów
netto. W kolejnych okresach, straty przypadające udziałowcom mniejszościowym powyżej wartości ich udziałów,
pomniejszają kapitały Jednostki Dominującej.
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W przypadkach, gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych Jednostek Zależnych bądź Stowarzyszonych
dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez Jednostkę z zasadami
stosowanymi przez Podmiot Dominujący.
Spółki Zależne od dnia nabycia stosują zasady zgodne z polityką rachunkowości Jednostki Dominującej.
c.

Wartość firmy

Wartość firmy powstająca przy konsolidacji to nadwyżka kosztu nabycia Jednostki nad wartością godziwą możliwych do
zidentyfikowania składników aktywów i pasywów Jednostki Zależnej lub Stowarzyszonej na dzień nabycia.
Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega analizie pod kątem utraty
wartości. Ewentualna utrata wartości rozpoznawana będzie od razu w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
Jednostka Dominująca dokonuje odpisów amortyzacyjnych wartości firmy Jednostek Zależnych na każdy dzień bilansowy
kończący rok obrotowy.
Przy sprzedaży Jednostki Zależnej odpowiednia część wartości firmy uwzględniana będzie przy wyliczaniu skonsolidowanego
zysku bądź straty na sprzedaży tejże Jednostki.
d.

Ujemna wartość firmy

Ujemna wartość firmy powstająca przy konsolidacji to nadwyżka wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania
składników aktywów i pasywów Jednostki Zależnej lub Stowarzyszonej na dzień nabycia nad kosztem nabycia Jednostki.
Ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem
długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, Grupa Kapitałowa zalicza do pasywów
skonsolidowanego bilansu przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających
amortyzacji aktywów.
Ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych
aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zaliczana jest do pozostałych przychodów operacyjnych na
dzień połączenia.
Ujemną wartość firmy odpisuje się poprzez odpisy amortyzacyjne w skonsolidowany rachunek zysków i strat.
e.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej .
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty
działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić
korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:
Dla wartości niematerialnych i prawnych:
20 %

koszty zakończonych prac rozwojowych
20 %

autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi
20 %

wartość firmy
20 %

inne wartości niematerialne i prawne
Dla środków trwałych:
2,5 %

Budynki i budowle
10 %

Urządzenia techniczne i maszyny
20 %

Środki transportu
20%

Pozostałe środki trwałe

f.

Inwestycje o charakterze trwałym
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Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub
powstania według ceny nabycia.
Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według
wartości godziwej.
Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej zwiększają wynik
finansowy i księgowane są na przychody operacyjne . Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do
wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie
była do dnia wyceny rozliczona, zwiększają koszty operacyjne . W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji
zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej
wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.
g.

Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub
powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione
według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty
finansowe.
h.

Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub
kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze
wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto
danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy
aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. W odniesieniu do
zapasów Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową.
i.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości
podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według
średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub
ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem
waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji
finansowych.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego
dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego.
j.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o
ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią
inaczej - odpowiednio po kursie:

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

średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w
przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie
zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w
przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej
waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na
przychody lub koszty operacji finansowych.
k.

Kapitały
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Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał
zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do
kosztów finansowych.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono
również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.
l.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń
międzyokresowych.
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub
o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania
związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest
jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych
niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu
obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.
Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w
zależności od okoliczności, z których strata wynika.
m. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych
przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane
nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz
ujemną wartość firmy.
n.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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.
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 zachowaniu
zasady ostrożności.
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.
o.

Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami
transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).
Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś
aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny
nabycia.
Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na
dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.
Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych
do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych
do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych)
odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem
pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień
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wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek
okresu sprawozdawczego.
Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej.
Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona
jest na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w
wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia
się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie
oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.
p.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności
finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant
porównawczy rachunku zysków i strat.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy,
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub
odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów i usług zalicza się przede
wszystkim: najem powierzchni lokali .
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny
podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia
współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością,
wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty
operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość
nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu
środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami
nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.
Prezes Zarządu

January Ciszewski

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Bogusław Cora

Kraków , dnia 25 czerwca 2012 roku
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SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2011 r. (w zł)

Wyszczególnienie
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Wartości firmy jednostek podporządkowanych
1. Wartość firmy - jednostki zależne
2. Wartość firmy- jednostki współzależne
III. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
IV. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
V. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą
konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
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Rok bieżący

Rok poprzedni

34 007 845,81
728 244,81
727 244,81
90 000,00
607 007,22
22 817,06
4 272,94
3 147,59
1 000,00
33 045 160,00
33 045 160,00
-

21 397 812,31
21 397 812,31
21 397 812,31
3 390 733,99
17 996 022,39
7 121,50
3 934,43
-

-

-

-

-

-

-

234 441,00
234 441,00
-

-
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B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach zależnych i współzależnych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OGÓŁEM

427 215,89
173 489,60
173 489,60
165 574,60
165 574,60
6 939,51
975,49
243 954,39
243 954,39
243 954,39
243 954,39
9 771,90
34 435 061,70

2 158 989,53
356 947,65
356 947,65
349 572,51
349 572,51
6 085,00
1 290,14
1 791 342,44
1 791 342,44
1 791 342,44
1 791 342,44
10 699,44
23 556 801,84

Kraków, 25 czerwca 2012 roku
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
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SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2011 r. (w zł)

Wyszczególnienie
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III. Udziały (akcje) własne
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Różnice kursowe z przeliczenia
IX. Zysk (strata) netto
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
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-

-

Rok bieżący

Rok poprzedni

13 720 215,63
3 149 633,00
280 098,00
8 122 730,01
2 453 846,40
995 022,72
720 918,50
6 544 280,36
6 544 280,36
14 170 565,71
3 909 184,19
3 891 184,19
18 000,00
18 000,00
8 795 612,72
8 795 612,72
8 795 612,72
-

7 193 900,65
2 000 000,00
1 221 260,45
2 453 846,40
1 487 529,04
31 264,76
4 946 014,55
4 946 014,55
11 416 886,64
1 147 445,73
1 147 445,73
9 369 816,04
9 369 816,04
9 369 816,04
-
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III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA OGÓŁEM

1 465 768,80
1 465 768,80
1 083 914,37
62 448,57
62 448,57
138 082,00
181 323,86
34 435 061,70

896 596,51
896 596,51
554 589,70
21 816,48
21 816,48
301 733,73
18 456,60
3 028,36
3 028,36
3 028,36
23 556 801,84

Kraków, 25 czerwca 2012 roku
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (w zł)

Wyszczególnienie

Nota

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w
tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów

43-45
-

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)

46
47
48
-
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Rok bieżący
1 851 154,01

Rok poprzedni
1 152 576,83

1 851 154,01
1 853 718,12
2 564,11

1 152 576,83
1 152 576,83
-

1 275 559,91
591 024,50
177 935,90
265 149,39
161 867,70
60 586,16
8 271,71
10 724,55
575 594,10
669 513,44
669 513,44
93 791,66
51 868,91
41 922,75
1 151 315,88

768 688,43
481 123,57
112 423,09
91 215,60
52 411,81
26 384,76
4 756,98
372,62
383 888,40
862 053,71
860 237,44
1 816,27
255 173,80
255 173,80
990 768,31
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G. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI
UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H±L)
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY
I. Odpis wartość firmy - jednostki zależne
II. Odpis wartość firmy - jednostki współzależne
P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
I. Odpis ujemnej wartość firmy - jednostki zależne
II. Odpis
ujemnej wartość
firmy -W
jednostki
współzależne
Q.
ZYSK (STRATA)
Z UDZIAŁÓW
JEDNOSTKACH
PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METDOĄ PRAW
WŁASNOŚCI
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M±N-O+P±Q)
S. PODATEK DOCHODOWY
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
(ZWIĘKSZENIA STRATY)
U. ZYSKI (STRATY) MNIJESZOŚCI
W. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T±U)

49
50
51
-

-

67
-

52

-

-

9 835,31
9 835,31
1 646 888,43
778 267,14
868 621,29

32 170,35
32 170,12
0,23
880 683,71
227 547,70
653 136,01

485 737,24
135 789,79
135 789,79

142 254,95
52 063,31
52 063,31

349 947,45
370 971,06

194 318,26
163 053,50

-

-

720 918,50

31 264,76

Kraków, 25 czerwca 2012 roku
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (w zł)

Wyszczególnienie
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- korekty błędów
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- wydanie udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- rozliczenie układu z wierzycielami
- pozostałe
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
- korekty konsolidacyjne zw. z wypłatą dywidendy
- pokrycie straty
-
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Rok bieżący

Rok poprzedni

7 193 900,65
7 193 900,65
2 000 000,00
1 149 633,00
1 149 633,00
1 149 633,00
3 149 633,00
280 098,00
280 098,00
1 221 260,45
6 901 469,56
6 901 469,56
6 313 709,50
587 760,06
-

4 708 789,49
4 708 789,49
2 000 000,00
2 000 000,00
2 316 507,61
1 095 247,16
1 095 247,16
1 095 247,16
-

-
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4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
- nieruchomości
b) zmniejszenie (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podział zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
- z konsolidacji
b) zmniejszenie (z tytułu)
- wypłata dywidendy
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

8 122 730,01
2 453 846,40
2 453 846,40
1 487 529,04
1 487 529,04
1 487 529,04
1 487 529,04
-

1 221 260,45
2 453 846,40
2 453 846,40
2 453 846,40
2 453 846,40
1 487 529,04
1 487 529,04
1 487 529,04
-

Kraków, 25 czerwca 2012 roku
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (w zł)

Wyszczególnienie

Rok bieżący

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto
720 918,50
II. Korekty razem
4 341 480,27
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja
591 024,50
4. Odpisy wartości firmy
5. Odpisy ujemnej wartości firmy
10 837,85
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
778 350,31
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
9. Zmiana stanu rezerw
2 761 738,46
10. Zmiana stanu zapasów
11. Zmiana stanu należności
183 458,05
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
39 847,62
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
2 100,82
14. Inne korekty z działalności operacyjnej
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
3 620 561,77
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach wycenianych metoda praw własności
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
12 281 627,57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
43 066,72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
12 300,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
-
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Rok poprzedni

-

-

-

31 264,76
6 631,85
481 123,57
52 063,31
217 366,78
239 955,89
860 237,44
1 147 445,73
29 967,75
725 059,66
9 537,90
24 632,91
2 215 262,55
2 215 262,55
7 987 047,89
142 118,94
-
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- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom)
mniejszościowym
4. Inne wydatki inwestycyjne
12 226 260,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
- 12 281 627,57 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy
7 463 342,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat
7 463 342,50
do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
349 664,75
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
44 878,65
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
304 786,10
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
7 113 677,75
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)
- 1 547 388,05

7 844 928,95
5 771 785,34
6 707 386,67
6 707 386,67
239 955,89
239 955,89
6 467 430,78
720 278,35

Kraków, 25 czerwca 2012 roku
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.

Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Nie dotyczy.
2.

Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Wartość brutto na początek okresu
Zwięks zenia , w tym:
– na bycie (w tym zw. z rozs zerzeniem Gr. Ka pitałowej)
– przemies zczenie wewnętrzne
– inne
Zmniejs zenia , w tym:
– likwida cja

2.

– a ktua liza cja wa rtoś ci
– s przeda ż
– przemies zczenie wewnętrzne
– przekwa lifikowa nie do inwes tycji długoterminowych
Wartość brutto na koniec okresu

3.

Umorzenie na początek okresu

Grunty własne Budynki i budowle

4.
5.
6.
7.

– przemies zczenie wewnętrzne
– inne
Umorzenie na koniec okresu
Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)

Pozostałe środki
trwałe

Razem

3 390 733,99

21 248 316,54

236 795,80

7 121,50

57 443,16

24 940 410,99

0,00

0,00

40 232,38
40 232,38

0,00

0,00

3 300 733,99

20 034 302,54

0,00

0,00

0,00

40 232,38
40 232,38
0,00
0,00
23 335 036,53
0,00

3 300 733,99
90 000,00

20 034 302,54
1 214 014,00

277 028,18

3 252 294,15

236 795,80

121 401,36

17 415,32

0,00

2 766 688,73

0,00

0,00
3 390 733,99
90 000,00
0%

2 766 688,73
607 006,78
17 996 022,39
607 007,22
50%

Zwięks zenia
Zmniejs zenia , w tym:
– likwida cja
– s przeda ż

Urządzenia
Środki transportu
techniczne i maszyny

254 211,12
0,00
22 817,06
92%
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7 121,50
2 848,56

2 848,56
7 121,50
4 272,94
40%

57 443,16

0,00
0,00
0,00
23 335 036,53
1 645 606,84

53 508,73

3 542 598,68

786,84

142 452,08

0,00

2 766 688,73
0,00
0,00

54 295,57
3 934,43
3 147,59
95%

0,00
2 766 688,73
918 362,03
21 397 812,31
727 244,81
56%
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3.

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy.
4.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

Nie dotyczy.
5.

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie dotyczy.
6.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby
Wartość w roku
bieżących

Lp.

Wyszczególnienie

1
2

Kos zt wytworzeni a ś rodków trwa łych w budowi e
Kos zt wytworzeni a ś rodków trwa łych na wła s ne potrzeby
Razem

7.

Wartość w roku
poprzednim

1 000,00
1 000,00

0,00

Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie dotyczy.
8.

Zakres zmian inwestycji długoterminowych
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Wartość na początek okresu

a)

Zwiększenia, w tym:

Nieruchomości

Wartości
niematerialne

Długotermin.
aktywa fin. JP

Długotermin.
aktywa fin. JnP

Inne inwestycje
długoterminowe

0,00
33 045 160,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– aport

0,00

– inne (przekwalifikowanie i przecena)

0,00
33 045 160,00

Zmniejszenia, w tym:

0,00

33 045 160,00
0,00

0,00

0,00

0,00

9.

0,00

– aport

0,00

– aktualizacja wartości
– inne

0,00
0,00
0,00

Wartość na koniec okresu
33 045 160,00
0,00
Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie dotyczy.

10.

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie dotyczy.
11.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie dotyczy.
12.

0,00

– sprzedaż

Przemieszczenia
2.

33 045 160,00

– nabycie
– aktualizacja wartości
b)

Razem

Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych
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0,00

0,00

0,00

33 045 160,00
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Nie dotyczy.

13.

Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie dotyczy.
14.

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie dotyczy.
15.

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.

Wartość na
koniec okresu

Wyszczególnienie

1. Środki pi eni ężne w ka s i e i na ra chunka ch ba nkowych

Wartość na
początek okresu

243 954,39

1 791 342,44

2. Inne ś rodki pi eni ężne

0,00

0,00

3. Inne a ktywa pi eni ężne

0,00

0,00

243 954,39

1 791 342,44

Razem

16.

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
Wartość na
początek okresu

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na
koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

2.

Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek

298 928,73

91 782,35

110,53

390 600,55

-

wa rtoś ć odpi s ów

298 928,73

91 782,35

110,53

390 600,55

17.

Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Nie dotyczy.
18.

Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Nie dotyczy.
19.

Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Nie dotyczy.
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20.

Struktura należności krótkoterminowych

Lp.

Wyszczególnienie

1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
d)

Od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, w tym:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
inne
Od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ.
inne
dochodzone na drodze sądowej
Razem

21.

Wartość na
koniec roku

Należności
bieżące

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173 489,60
165 574,60
165 574,60
6 939,51
975,49
0,00
173 489,60

Należności
Należności
przeterminowan przeterminowane
e do 6 miesięcy od 6-12 miesięcy

Należności
przterminowane
powyżej 12 miesięcy

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

173 207,00
165 292,00
165 292,00

282,00
282,00
282,00

0,00
0,00

0,00
0,00

282,00

0,00

0,00

6 939,51
975,49
173 207,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)
Wartość na
początek okresu

Lp.

Wyszczególnienie

1
2

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokres owe
Razem

22.

0,00
0,00
0,00

Zwiększenia

Wartość na koniec
okresu

Zmniejszenia

234 441,00
0,00
234 441,00

0,00
0,00

234 441,00
0,00
234 441,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.

Wyszczególnienie

1.

pol i s y ubezpi eczeni a
Razem

23.

Wartość na
początek okresu
10 699,44
10 699,44

Zwiększenia

Zmniejszenia

9 771,90
9 771,90

10 699,44
10 699,44

Wartość na koniec
okresu
9 771,90
9 771,90

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.

Wyszczególnienie

1
2

Ujemna wa rtoś ć fi rmy
Inne rozl i czeni a mi ędzyokres owe

a)

długotermi nowe

b)
-

Wartość na
początek okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na
koniec okresu

3 028,36

0,00

3 028,36

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

krótkotermi nowe
kos zty na przełomi e

3 028,36
3 028,36

0,00

3 028,36
3 028,36

0,00
0,00

Razem

3 028,36

0,00

3 028,36

0,00
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24.

Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.

Wyszczególnienie

1. January Ci s zews ki
2. Renata Ci s zews ka
3. "Kuźni ca Centrum" Sp z o. o.

25.

Ilość posiadanych
akcji

Wyszczególnienie

1,00

1 200 000,00

38,10%

800 000,00
267 821,00

1,00
1,00

800 000,00
267 821,00

25,40%
8,50%

Rok bieżący

1. Wartość na początek okresu
a ) Zwi ęks zeni a , w tym:

1 211 260,45
6 911 469,56

-

6 911 469,56

kons ol i da cja

b) Zmni ejs zeni a , w tym:
- kons ol i da cja
2. Wartość na koniec okresu

Wyszczególnienie

1.

Wartość na początek okresu

a)
b)
2.

Zwi ęks zeni a , w tym:
kons ol i da cja
Zmni ejs zeni a , w tym:
Wartość na koniec okresu

27.

Rok poprzedni
2 316 507,61
0,00

0,00

1 095 247,16
1 095 247,16

8 122 730,01

1 221 260,45

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Lp.

Rok bieżący

Rok poprzedni

2 453 846,40

0,00

0,00

2 453 846,40
2 453 846,40
0,00
2 453 846,40

0,00
2 453 846,40

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Nie dotyczy.
28.

Propozycje, co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.

Udział w kapitale
podstawowym na
koniec okresu

1 200 000,00

Kapitał (fundusz) zapasowy

Lp.

26.

Kapitał
podstawowy na
koniec okresu

Wartość
nominalna

Wyszczególnienie

Wartość

1. Pokryci e s ta rty z zys ku l a t na s tępnych

-720 918,50

Razem

-720 918,50
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29.

Zakres zmian stanu rezerw

L.p

Wyszczególnienie

1.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.
a)
b)
3.
a)
b)
-

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowe
krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
rezerwa na badanie SF za rok 2011
Rezerwy na zobowiązania ogółem

30.

Wartość na
początek okresu

Zwiększenia

Wykorzystanie Rozwiązanie

1 147 445,73

2 743 738,46

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

0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
18 000,00
2 761 738,46

1 147 445,73

3 891 184,19
0,00
0,00
0,00

Zakres zmian stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.

Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym

a)
b)
c)
2.
a)
-

odni es i onych na wyni k fi na ns owy
odni es i onych na ka pi ta ł wła s ny
odni es i onych na wa rtoś ć fi rmy, ujemną wa rtoś ć fi rmy
Zwiększenia, w tym
odni es i onych na wyni k fi na ns owy
różni ce kurs owe
a udyt
z tytułu wyceny kredytu

b)
c)
3.
a)
b)

odni es i onych na ka pi ta ł wła s ny

0,00

odni es i onych na wa rtoś ć fi rmy, ujemną wa rtoś ć fi rmy

0,00

Zmniejszenia
odni es i onych na wyni k fi na ns owy
przes za cowa ni a
odni es i onych na ka pi ta ł wła s ny

0,00
0,00

odni es i onych na wa rtoś ć fi rmy, ujemną wa rtoś ć fi rmy

0,00

Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym
odni es i onych na wyni k fi na ns owy
odni es i onych na ka pi ta ł wła s ny
odni es i onych na wa rtoś ć fi rmy, ujemną wa rtoś ć fi rmy

234 441,00
234 441,00
0,00
0,00

c)
4.
a)
b)
c)

0,00

234 441,00
234 441,00
141 994,00
2 470,00
89 977,00

0,00
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Wartość na
koniec okresu

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
18 000,00
0,00
18 000,00
18 000,00
3 909 184,19
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31.

Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.

Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym

1 147 445,73

a)
b)
c)

odni es i onych na wyni k fi na ns owy
odni es i onych na ka pi ta ł wła s ny
odni es i onych na wa rtoś ć fi rmy, ujemną wa rtoś ć fi rmy

1 147 445,73

2.
a)
b)
-

Zwiększenia, w tym
odni es i onych na wyni k fi na ns owy
wycena wg wa rtoś ci godzi wej przyjętych a ktywów netto
odni es i onych na ka pi ta ł wła s ny

2 743 738,46
2 743 738,46
2 743 738,46
0,00

c)
3.
a)

odni es i onych na wa rtoś ć fi rmy, ujemną wa rtoś ć fi rmy

0,00

Zmniejszenia
odni es i onych na wyni k fi na ns owy

0,00
0,00

odni es i onych na ka pi ta ł wła s ny

0,00

odni es i onych na wa rtoś ć fi rmy, ujemną wa rtoś ć fi rmy

0,00

Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym
odni es i onych na wyni k fi na ns owy
odni es i onych na ka pi ta ł wła s ny
odni es i onych na wa rtoś ć fi rmy, ujemną wa rtoś ć fi rmy

3 891 184,19
3 891 184,19
0,00
0,00

b)
c)
4.
a)
b)
c)
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32.

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)
Wartość na
koniec roku

Lp. Wyszczególnienie

Zobowiązania
bieżące

Zobowiązania
Zobowiązania
Zobowiązania
przeterminowane przeterminowane przterminowane
do 6 miesięcy
od 6-12 miesięcy powyżej 12 miesięcy

1. Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- do 12 miesięcy

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy
b) pozostałe

0,00
0,00
1 463 657,60
1 082 914,37

1 111,20

0,00

0,00

61 337,37

1 111,20

0,00

0,00

61 337,37

1 111,20

0,00

0,00

2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.

1 465 768,80
1 083 914,37
0,00

c) inne zobowiązania finansowe - leasing
d) z tytułu dostaw i usług

0,00
62 448,57

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw

62 448,57
0,00
0,00

f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ.

0,00
138 082,00

138 082,00

0,00
181 323,86
1 465 768,80

181 323,86
1 463 657,60

h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
Razem

33.

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.

Wartość bilansowa Wymagalne powyżej
Wymagalne
na koniec okresu
1 roku do 3 lat
powyżej 3 lat do 5

Wyszczególnienie

1. Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych

0,00

Wymagalne
powyżej 5 lat

0,00

0,00

0,00

8 795 612,72

1 736 198,37

2 599 459,11

4 459 955,24

8 795 612,72

1 736 198,37

2 599 459,11

4 459 955,24

1 736 198,37

2 599 459,11

4 459 955,24

- kredyty bankowe

0,00

- z tytułu dłużnych papierów wartościowych

0,00

- inne zobowiązania finansowe

0,00

- inne

0,00

2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek
- kredyty bankowe
- z tytułu dłużnych papierów wartościowych

0,00

- inne zobowiązania finansowe - leasing

0,00

- inne

0,00

Zobowiązania długoterminowe ogółem

34.

1 111,20

8 795 612,72

Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp. Wyszczególnienie

Wartość bilansowa Wymagalne do 1 Wymagalne powyżej Wymagalne powyżej
na koniec okresu
roku
1 roku do 3 lat
3 lat do 5

Wymagalne
powyżej 5 lat

1. Kredyty bankowe

9 447 896,72

1 083 914,37

1 736 198,37

2 599 459,11

4 459 955,24

- banki
2. Pożyczki
- od udziałowca

9 447 896,72
431 630,37
431 630,37

1 083 914,37
431 630,37
431 630,37

1 736 198,37
0,00

2 599 459,11
0,00

4 459 955,24
0,00

9 879 527,09

1 515 544,74

1 736 198,37

2 599 459,11

4 459 955,24

Razem
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35.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy.
36.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Nie dotyczy.
37.

Zobowiązania warunkowe

Nie dotyczy.
38.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.
39.

Przeciętne zatrudnienie

Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Rok poprzedni

1.

Za rząd

1

2

2.

Pra cowni cy a dmi ni s tra cyni
Razem

1
2

5
7

40.

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne

Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Rok poprzedni

1. Wynagrodzenia wypłacone

292 003,00

380 604,00

- Za rząd
- Ra da Na dzorcza
2. Wynagrodzenia należne

145 003,00
147 000,00
0,00

179 004,00
201 600,00
0,00

292 003,00

380 604,00

Razem

41.

Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Nie dotyczy.
42.

Wykaz spółek, w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w
organie stanowiącym spółki

Lp.

Wyszczególnienie

Udział w kapitale

Udział w liczbie
głosów

1.

KPM INVEST Sp. z o. o.

100,00%

100,00%

2.

PPH INTER PRODRYN Sp. z o. o.

100,00%

100,00%
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43.

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.
1.
2.
3.
4.
-

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Przychody netto ze sprzedaży wyrobów

0,00

0,00

Przychody netto ze sprzedaży usług
na je m l oka l i
Przychody ze sprzedaży towarów

1 851 154,01
1 851 154,01
0,00

1 152 576,83
1 152 576,83
0,00

Przychody ze sprzedaży materiałów

0,00

0,00

1 851 154,01

1 152 576,83

Przychody netto ze sprzedaży razem

44.

Rok poprzedni

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

1. Przychody netto ze sprzedaży wyrobów
2.
3.
4.
-

45.

Rok poprzedni

0,00

0,00

Przychody netto ze sprzedaży usług
Pol s ka
Przychody ze sprzedaży towarów

1 851 154,01
1 851 154,01
0,00

1 152 576,83
1 152 576,83
0,00

Przychody ze sprzedaży materiałów

0,00

0,00

Przychody netto ze sprzedaży razem

1 851 154,01

1 152 576,83

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku
następnym

Nie dotyczy.
46.

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

1. Amortyza cja
2. Zużyci e ma teri a łów i energi i
3. Us ługi obce
4. Poda tki i opła ty
- poda tek a kcyzowy
5. Wyna grodzeni a
6. Ubezpi eczeni a s połeczne i i nne ś wi a dczeni a
7. Pozos ta łe kos zty rodza jowe
Koszty rodzajowe ogółem
Kos zt wytworzeni a produktów na wła s ne potrzeby jednos tki
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Rok poprzedni

591 024,50

481 123,57

177 935,90
265 149,39
161 867,70
0,00
60 586,16
8 271,71
10 724,55
1 275 559,91
0,00

112 423,09
91 215,60
52 411,81
0,00
26 384,76
4 756,98
372,62
768 688,43
0,00
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47.

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie

Rok bieżący

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Rok poprzedni

0,00

860 237,44

- przychody ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych

860 237,44

wa rtoś ć zbytych ni efi na ns owych a ktywów trwa łych (wa rtoś ć
ujemna )
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne

0,00

0,00

669 513,44

1 816,27

- rozwi ąza ni e odpi s ów a ktua l i zujących
- ods zkodowa ni a
- otrzyma ne ka ry
- przes za cowa ni a

662 271,23

- pozos ta łe
Pozostałe przychody operacyjne ogółem

48.

7 242,21

1 816,27

669 513,44

862 053,71

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie

Rok bieżący

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- przychody ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych
wa rtoś ć zbytych ni efi na ns owych a ktywów trwa łych
(wa rtoś ć ujemna )
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- a ktua l i za cja na l eżnoś ci
3. Inne koszty operacyjne

Rok poprzedni
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 585,47

252 499,94

91 585,47

252 499,94

2 206,19

2 673,86

2 155,51

2 672,24

- pozos ta łe
- za okrągl eni a
Pozostałe koszty operacyjne ogółem

49.

50,68

1,62

93 791,66

255 173,80

Struktura przychodów finansowych

Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Rok poprzedni

1. Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

a ) od je dnos tek powi ąza nych
-

0,00

0,00

b) od pozos ta łych je dnos tek
-

0,00
0,00

0,00
0,00

9 835,31

32 170,35

a ) od je dnos tek powi ąza nych
-

2. Odsetki

0,00

0,00

b) od pozos ta łych je dnos tek

9 835,31

32 170,35

- ods e tki
3. Zysk ze zbycia inwestycji

9 835,31
0,00

32 170,35
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
-
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50.

Struktura kosztów finansowych

Lp.

Wyszczególnienie

1. Odsetki

Rok bieżący
776 354,39

272 127,63

0,00

0,00

0,00

0,00

a ) od jednos tek powi ąza nych
b) od pozos ta łych jednos tek

776 354,39

272 127,63

- ods etki ba nkowe

302 141,56

272 127,63

- ods etki na l i czone od pożyczki

473 564,21

- pozos ta łe
2. Strata ze zbycia inwestycji

648,62
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
- wycena kredytu wa l utowego

51.

Rok poprzedni

0,00

0,00

870 534,04

608 556,08

870 534,04

608 556,08

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie dotyczy.
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52.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego brutto

Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

1. Zysk brutto
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

53.

Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:
odpisy należności
nie zapłacony ZUS od wynagrodzeń
rezerwa na audyt
naliczone , nie zapłacone odsetki
odsetki budżetowe
pozostałe
wycena walutowa kredytu
amortyzacja niepodatkowa
pozostałe
Zwiększenia kosztów podatkowych
wynagrodzenia i ZUS za poprzedni rok
amortyzacja pozabilansowa podatkowa
pozostałe
Przychody nie będące przychodami podatkowymi
wycena nieruchomości
pozostałe
Zwiększenia przychodów podatkowych
pozostałe
Dochód /strata
Odliczenia od dochodu
strata odliczona
Podstawa opodatkowania
Podatek według odpowiednich stawek
Odliczenia/doliczenia od/do podatku

95 636,66 zł

1 288 722,98 zł
39 716,56 zł

1 909 810,47 zł
252 499,94 zł
382,00 zł

127 631,91 zł
604 309,80 zł
924 986,82 zł

2 640,53 zł
382,00 zł

471,62 zł
471,62 zł

2 258,53 zł
20 436 956,12 zł
20 436 956,12 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

148 739,89 zł
23 616,69 zł
23 616,69 zł
125 123,00 zł
25 724,00 zł
0,00 zł

2 004 975,51 zł
95 647,31 zł
95 647,31 zł
1 909 328,00 zł
169 073,00 zł

25 724,00 zł
-234 441,00 zł
579 688,06 zł
370 971,06 zł

169 073,00 zł
0,00 zł
-6 019,50 zł
163 053,50 zł

Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych.

Lp.

Pozycja z bilansu

1.

w pozycji kredytów długotermi nowych

2.

w pozycji kredytów krótkotermi nowych

54.

19 299 613,56 zł

18 000,00 zł
473 564,21 zł
395,88 zł
5 638,68 zł
751 407,65 zł

Podatek należny
Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podtake dochodowy
Razem obciążenie wyniku brutto

Rok poprzedni

Wartość w
walucie obcej

Kurs przyjęty do
wyceny

Kurs z dnia

Wartość w PLN

1 682 977,90

3,6333

6 114 763,60

118 798,44

3,6333

431 630,37

Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie dotyczy.
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55.

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Nie dotyczy.
56.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Lp.
1.
2.

Obowi ązkowe ba da ni e rocznego s pra wozda ni a
fi na ns owego
Obowi ązkowe ba da ni e rocznego s kons ol i dowa nego
s pra wozda ni a fi na ns owego

3.

Us ługi dora dztwa poda tkowego

4.

Pozos ta łe us ługi
Suma

57.

Wysokość
wynagrodzenia

Wyszczególnienia

18 000,00

18 000,00

Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Jest to pierwsza konsolidacja Grupy Kapitałowej JR Invest S.A. Zasady rachunkowości opisano w części pierwszej, polityka
rachunkowości.
58.

Porównywalność danych

Zachowano porównywalność danych.
59.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy.
60.

Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy.
61.

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy.
62.

Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie

Nie dotyczy.
63.

Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Nie dotyczy.
64.

Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku
finansowego jednostki.

Nie dotyczy.
65.

Instrumenty finansowe

Nie dotyczy.
66.

Transakcje zabezpieczające

Nie dotyczy.
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67.

Lp.

Ujemna wartość firmy

INTER-PRODRYN KPM INVEST sp. z
sp. z o.o.
o.o.

Wyszczególnienie

1. Wartość firmy:
Sposób ustalenia wartości firmy
1.1.Wartość firmy brutto:
1.2.Umorzenie wartości firmy:
- umorzenie na początek okresu
- umorzenie w roku
1.3. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości
- odpisy na początek okresu
- odpisy w roku
1.4. Sprzedaż udziałów:
- na początek okresu
- w ciągu roku
2. Ujemna wartość firmy:
Sposób ustalenia wartości firmy
2.1.Wartość firmy brutto:
2.2.Odpisy ujemnej wartości firmy:
- opisy na początek okresu
- odpisy w roku
1.4. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości
- odpisy na początek okresu
- odpisy w roku
1.5 Sprzedaż udziałów:
- na początek okresu
- w ciągu roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 723 217,76

4 821 062,60

1 734 055,61
10 837,85
10 837,85
0,00

4 998 077,86
177 015,26
52 063,31
124 951,95
0,00

0,00

0,00

Kraków, 25 czerwca 2012 roku
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
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5.2.

Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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5.3.

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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5.4.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta

JR INVEST S.A.
30-614 Kraków
ul. Cechowa 63

Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 rok
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Dla Akcjonariuszy JR Invest S.A. , 30-614 Kraków . ul. Cechowa 63 .

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami
Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego
prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz
wyniku finansowego za ten okres.
Elementy sprawozdania
w następującej kolejności:

finansowego

zostały

przedstawione

w

niniejszym

dokumencie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
19 417 617,06 złotych .
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku (wariant
porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 2 601 033,51 złotych
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę
10 064 376,01 złotych

1

stycznia

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 291 157,05 złotych
Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.
Prezes Zarządu

January Ciszewski

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Bogusław Cora

Kraków , dnia 8 czerwca 2012 roku
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1. Informacje o Spółce
a.

JR Invest S.A. powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki z o.o. sporządzonej w dniu 27 października 2003 roku r., w
formie aktu notarialnego (Rep. A nr 6961/2003) sporządzonego przed notariuszem Elżbietą Dudkowską-Wawrzycką
w Kancelarii Notarialnej Notariusz Elżbiety Dudkowskiej-Wawrzyckiej. Zgodnie z umową Spółka została zawiązana na
czas nieokreślony.

b.

W dniu 19 grudnia r. postanowieniem Sądu Gospodarczego w Krakowie Spółka została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000184099

c.

W dniu 18 lipca 2011 aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Tomaszem Kotem w Kancelarii w Krakowie
przy ul. Topolowej spółka przekształciła się w spółkę akcyjną o firmie :
JR Invest S.A.
Postanowienie o wpisie zmiany zostało zarejestrowane w dniu 18 sierpnia 2011 roku w Sądzie rejestrowym dla
Krakowa –Śródmieścia w Krakowie , XI Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

d.

Siedziba Spółki mieści się w Krakowie, 30-614, przy ul. Cechowej 63.

e.

Spółka posiada numer NIP 679 278 19 72 oraz symbol REGON 35673788

f.

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
•
•

60.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

2.

Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie
zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności przez Spółkę.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest
sporządzony metodą pośrednią . Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych.
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
Walutą sprawozdawczą jest złoty Polski .
Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz
związane z tymi przychodami kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz
ostrożnej wyceny.
W skład JR Invest SA nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe .

b.

c.
d.

e.

3.

Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

są

zgodne

z

Ustawą

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny,
z zachowaniem zasady ostrożności.
a.
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej .
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty
działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
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Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić
korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:
Dla wartości niematerialnych i prawnych:
20 %

koszty zakończonych prac rozwojowych
20 %

autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi
20 %

wartość firmy
20 %

inne wartości niematerialne i prawne
Dla środków trwałych:
2,5 %

Budynki i budowle
10 %

Urządzenia techniczne i maszyny
20 %

Środki transportu
20%

Pozostałe środki trwałe
b. Inwestycje o charakterze trwałym
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub
powstania według ceny nabycia.
Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według
wartości godziwej.
Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej zwiększają wynik
finansowy i księgowane są na przychody operacyjne . Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do
wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie
była do dnia wyceny rozliczona, zwiększają koszty operacyjne . W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji
zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej
wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.
c. Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub
powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione
według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty
finansowe.
d. Zapasy
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub
kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze
wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto
danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy
aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. W odniesieniu do
zapasów Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową.
e. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości
podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według
średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub
ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem
waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji
finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego
kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego.
f. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o
ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej odpowiednio po kursie:
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faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna
walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w
przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie
zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w
przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej
waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na
przychody lub koszty operacji finansowych.
g. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał
zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do
kosztów finansowych.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono
również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.
h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń
międzyokresowych.
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub
o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania
związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest
jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych
niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu
obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.
Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w
zależności od okoliczności, z których strata wynika.
i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych
przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane
nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz
ujemną wartość firmy.
j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
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.
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 zachowaniu
zasady ostrożności.
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.
k. Instrumenty finansowe
W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami
transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).
Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś
aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny
nabycia.
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Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na
dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.
Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych
do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych
do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych)
odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem
pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień
wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek
okresu sprawozdawczego.
Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej.
Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona
jest na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w
wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia
się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie
oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.
l. Wynik finansowy
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności
finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant
porównawczy rachunku zysków i strat.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy,
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub
odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów i usług zalicza się przede
wszystkim: najem powierzchni lokali .
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny
podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia
współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością,
wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty
operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość
nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu
środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami
nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

Prezes Zarządu
January Ciszewski

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Bogusław Cora

Kraków , dnia 8 czerwca 2012 roku
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BILANS na dzień 31 grudnia 2011 r. (w zł)
Wyszczególnienie
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
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Nota

Rok bieżący

Rok poprzedni

1
2-7
2
3
6
17
8-10
9
10
21, 30
30
-

19 308 845,75
704 427,75
704 427,75
90 000,00
607 007,22
4 272,94
3 147,59
18 512 921,00
9 467 987,00
9 044 934,00
9 044 934,00
9 044 934,00
91 497,00
91 497,00
-

7 804 053,87
6 794 053,87
6 794 053,87
209 113,12
6 573 884,82
7 121,50
3 934,43
1 010 000,00
1 010 000,00
1 010 000,00
1 010 000,00
-

JR INVEST S.A. – Dokument Informacyjny

B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OGÓŁEM

11
16,18-20
20
16
18
16
18
19
12-15
13
14
15
22

108 771,31
58 897,97
58 897,97
52 992,48
52 992,48
4 930,00
975,49
49 466,54
49 466,54
49 466,54
49 466,54
406,80
19 417 617,06

1 588 731,57
246 888,12
246 888,12
246 888,12
246 888,12
1 340 623,59
1 340 623,59
1 340 623,59
1 340 623,59
1 219,86
9 392 785,44

Kraków, 8 czerwca 2011
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
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Wyszczególnienie
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III. Udziały (akcje) własne
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA OGÓŁEM

Nota

Rok bieżący

Rok poprzedni

24-28
24
25
26
27
29,31
31
33,34-35
34
35
34
32
34
35
23
-

15 316 223,05
3 149 633,00
9 565 556,54
2 601 033,51
4 101 394,01
701 326,00
693 326,00
8 000,00
8 000,00
2 680 849,11
2 680 849,11
2 680 849,11
719 218,90
719 218,90
652 284,00
30 910,33
30 910,33
26 483,71
9 540,86
19 417 617,06

5 251 847,04
2 000 000,00
2 708 789,49
543 057,55
4 140 938,40
3 659 572,43
800 000,00
2 859 572,43
2 859 572,43
478 337,61
478 337,61
178 723,32
5 154,56
5 154,56
288 713,73
5 746,00
3 028,36
3 028,36
3 028,36
9 392 785,44

Kraków, 8 czerwca 2011
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w zł
Wyszczególnienie
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje ( wycena wg MSRF)
III. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)
L. PODATEK DOCHODOWY
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

Nota

Rok bieżący

43-45
46
47
48
49
50
51
52
-

705 745,63
705 745,63
705 745,63
507 284,21
283 022,64
40 252,30
124 348,83
32 107,43
23 154,00
4 399,01
198 461,42
3 649 084,70
3 649 084,70
50,68
50,68
3 847 495,44
9 193,13
9 193,13
645 464,06
645 464,06
458 090,00
3 211 224,51
3 211 224,51
610 191,00
2 601 033,51

Rok poprzedni
705 032,54
705 032,54
705 032,54
474 720,19
285 262,34
59 631,27
68 284,97
30 271,43
26 384,76
4 756,98
128,44
230 312,35
861 639,38
860 237,44
1 401,94
252 501,56
252 501,56
839 450,17
31 708,76
31 708,53
0,23
159 028,38
158 946,17
82,21
712 130,55
712 130,55
169 073,00
543 057,55
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podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Strona 102

podpis kierownika jednostki

JR INVEST S.A. – Dokument Informacyjny

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w zł
Wyszczególnienie
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- korekty błędów lat poprzednich
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia akcji

Rok bieżący

Rok poprzedni

5 251 847,04
5 251 847,04
2 000 000,00
1 149 633,00
1 149 633,00
1 149 633,00

4 708 789,49
4 708 789,49
2 000 000,00
-

-

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)

3 149 633,00
-

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty

2 708 789,49
6 856 767,05
6 856 767,05
6 313 709,50
543 057,55
-

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)

9 565 556,54
-

2 000 000,00
2 316 507,61
392 281,88
392 281,88
392 281,88
2 708 789,49
-

b) zmniejszenie (z tytułu)
- zbycia środków trwałych

-

-

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

-

-
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6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

-

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów lat poprzednich
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

-

7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów lat poprzednich
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

-

7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

2 601 033,51
2 601 033,51

543 057,55
543 057,55

15 316 223,05
15 316 223,05

5 251 847,04
5 251 847,04
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podpis osoby, której powierzono prowadzenie
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w zł
Wyszczególnienie

Rok bieżący

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
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-

2 601 033,51
1 474 582,88
283 022,64
636 452,93
701 326,00
187 990,15
232 679,39
93 712,30
7 817,15
4 075 616,39

11 696 317,54
12 300,00
8 034 934,02
8 034 934,02
8 034 934,02
3 649 083,52
- 11 696 317,54

Rok poprzedni

-

-

543 057,55
1 351 522,96
285 262,34
217 366,78
127 237,64
860 237,44
81 091,78
172 142,41
939 652,91
808 465,41
2 215 262,55
2 215 262,55
1 010 000,00
1 010 000,00
1 010 000,00
1 010 000,00
1 205 262,55
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C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM
- o ograniczonej możliwości dysponowania

-

6 492 432,82
6 313 709,50
178 723,32
162 888,72
162 888,72
6 329 544,10
1 291 157,05
1 291 157,05
1 340 623,59
49 466,54
-

-

127 237,64
127 237,64
127 237,64
269 559,50
269 559,50
1 071 064,09
1 340 623,59
-
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.

Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Nie dotyczy.
2.

Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie
Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
Zmniejszenia, w tym:
– inne
Wartość brutto na koniec okresu
Umorzenie na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:
– inne
Umorzenie na koniec okresu
Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)

Grunty własne
209 113,12
0,00
119 113,12
119 113,12
90 000,00

0,00
0,00
209 113,12
90 000,00
0%

Budynki i
budowle
7 533 447,88
0,00
6 319 433,88
6 319 433,88
1 214 014,00
959 563,06
279 387,24
631 943,52
631 943,52
607 006,78
6 573 884,82
607 007,22
50%
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Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Pozostałe środki
trwałe

25 740,97
0,00
0,00

7 121,50
0,00
0,00

9 932,79
0,00
0,00

25 740,97
25 740,97

7 121,50

0,00

2 848,56
0,00

9 932,79
5 998,36
786,84
0,00

25 740,97
0,00
0,00
100%

2 848,56
7 121,50
4 272,94
40%

6 785,20
3 934,43
3 147,59
68%

Razem
7 785 356,26
0,00
6 438 547,00
6 438 547,00
1 346 809,26
991 302,39
283 022,64
631 943,52
631 943,52
642 381,51
6 794 053,87
704 427,75
48%
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3.

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy.
4.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

Nie dotyczy.
5.

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie dotyczy.
6.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne
potrzeby

Nie dotyczy.
7.

Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady
na niefinansowe aktywa trwałe

Nie dotyczy.
8.

Lp.

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie

1. Wartość na początek okresu
a) Zwiększenia, w tym:
– nabycie
– aktualizacja wartości
– inne
b) Zmniejszenia, w tym:
Przemieszczenia
2. Wartość na koniec okresu

9.

Lp.

0,00
9 467 987,00

Wartości
niematerialne

Długotermin.
aktywa fin. JP

Inne inwestycje
Długotermin.
długoterminow
aktywa fin. JnP
e

0,00

1 010 000,00
8 034 934,00
8 034 934,00

0,00

3 017 140,00
6 450 847,00
0,00

0,00

0,00

0,00

9 467 987,00

0,00

9 044 934,00

0,00

Razem

1 010 000,00
0,00 17 502 921,00
8 034 934,00
3 017 140,00
6 450 847,00
0,00
0,00
0,00
0,00 18 512 921,00

Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Wyszczególnienie

1. Wartość na początek okresu
a) Zwiększenia, w tym:
– nabycie
b) Zmniejszenia, w tym:
Przemieszczenia
2. Wartość na koniec okresu

10.

Nieruchomości

Udziały

1 010 000,00
8 034 934,00
8 034 934,00
0,00
9 044 934,00

Inne papiery
wartościowe

Akcje

Udzielone
pożyczki

Inne
długoterminowe
aktywa
finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek
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Razem

1 010 000,00
8 034 934,00
8 034 934,00
0,00
0,00
9 044 934,00
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Nie dotyczy.
11.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie dotyczy.
12.

Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych

Nie dotyczy.
13.

Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie dotyczy.
14.

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie dotyczy.
15.

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.
1.
2.
3.

16.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne
Inne aktywa pieniężne
Razem

2.
3.

17.

49 466,54

1 340 623,59

49 466,54

1 340 623,59

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Lp.
1.

Wartość na koniec Wartość na początek
okresu
okresu

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie
Odpisy aktualizujące należności
od jednostek powiązanych
Odpisy aktualizujące należności
od pozostałych jednostek
M. Raszka
Razem

Wartość na
początek okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

0,00

252 499,94

0,00

0,00

252 499,94

252 499,94
252 499,94

0,00

0,00

252 499,94
252 499,94

Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Nie dotyczy.
18.

Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Nie dotyczy.
19.

Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Nie dotyczy.
20.

Wartość na
koniec okresu

Struktura należności krótkoterminowych
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Lp.

Wyszczególnienie

1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
d)

Od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, w tym:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
inne
Od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ.
inne
dochodzone na drodze sądowej
Razem

21.

Wartość na koniec
roku

Należności
Należności
Należności
przeterminowane
przeterminowane przeterminowane
powyżej 12
do 6 miesięcy od 6-12 miesięcy
miesięcy

Należności
bieżące

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 897,97
52 992,48
0,00
0,00
4 930,00
975,49
0,00
58 897,97

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

58 897,97
52 992,48

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4 930,00
975,49
58 897,97

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)
Wartość na
początek okresu

Wyszczególnienie

1

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

0,00

91 497,00

0,00

91 497,00

2

Inne długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

0,00

91 497,00

0,00

91 497,00

22.
Lp.
1
2

23.
Lp.
1
2
a)
b)
-

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na
koniec okresu

Lp.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)
Wyszczególnienie

Wartość na
początek okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

rozliczenie ubezpieczeń

1 219,86

406,80

1 219,86

Razem

1 219,86

406,80

1 219,86

Wartość na
koniec okresu
406,80
0,00
406,80

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
Wyszczególnienie
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia
międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
Razem

Wartość na
początek okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na
koniec okresu
0,00

3 028,36

0,00

3 028,36

0,00

0,00
3 028,36
3 028,36
3 028,36

0,00
0,00

0,00
3 028,36
3 028,36
3 028,36

0,00
0,00
0,00
0,00
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24.

Dane o strukturze kapitału podstawowego

Ilość
posiadanych
akcji / udziałów

Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.

January Ciszewski
Renata Ciszerwska
"Kuźnica Centrum" Sp z o.o.
Pozostali, każdy poniżej 5 %
Razem

25.

Wartość
nominalna

1 200 000,00
800 000,00
267 821,00
881 812,00
3 149 633,00

Udział w
Kapitał
kapitale
podstawowy na podstawowym
koniec okresu
na koniec
okresu

1,00
1,00
1,00
1,00
-

1 200 000,00
800 000,00
267 821,00
881 812,00
3 149 633,00

38,10%
25,40%
8,50%
28,00%
100,00%

Kapitał (fundusz) zapasowy

Spółka sporządza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym .
26.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Spółka sporządza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym .
27.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Spółka sporządza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym .
28.

Propozycje, co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.
1.
2.

29.
L.p
1.
2.
a)
b)
3.
a)
b)
-

Wyszczególnienie

Wartość

Zarząd proponuje przeznaczyć dochód netto w całości na kapitał zapasowy

2 601 033,51

Razem

2 601 033,51

Zakres zmian stanu rezerw
Wyszczególnienie
Rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne
długoterminowe

Wartość na
początek okresu

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Wartość na
koniec okresu

0,00

693 326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

krótkoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe rezerwy
długoterminowe

0,00
0,00

8 000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

krótkoterminowe
rezerwa na audyt
Rezerwy na zobowiązania ogółem

0,00

8 000,00
8 000,00
701 326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
701 326,00

0,00
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30.

Zakres zmian stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)

Stan aktywów z tytułu OPD na początek okresu, w tym
odniesione na wynik finansowy
odniesione na kapitał własny
odniesione na wartość firmy, ujemną wartość firmy
Zwiększenia, w tym
odniesione na wynik finansowy
aktywa z tytułu wyceny kredytu
aktywa z tytułu rezerwy na audyt

0,00

91 497,00
91 497,00
89 977,00
1 520,00

odniesione na kapitał własny

0,00

odniesione na wartość firmy, ujemną wartość firmy

0,00

Zmniejszenia
odniesione na wynik finansowy

0,00
0,00

odniesione na kapitał własny

0,00

odniesione na wartość firmy, ujemną wartość firmy

0,00

Stan aktywów z tytułu OPD na koniec okresu, w tym
odniesione na wynik finansowy
odniesione na kapitał własny
odniesione na wartość firmy, ujemną wartość firmy

91 497,00
91 497,00
0,00
0,00
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31.

Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)

Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym
odniesionych na wynik finansowy
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy
Zwiększenia, w tym
odniesionych na wynik finansowy
rezerwa z tytułu wyceny nieruchomości

0,00

693 326,00
693 326,00
693 326,00

odniesionych na kapitał własny

0,00

odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy

0,00

Zmniejszenia
odniesionych na wynik finansowy

0,00
0,00

odniesionych na kapitał własny

0,00

odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy

0,00

Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym
odniesionych na wynik finansowy
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy

693 326,00
693 326,00
0,00
0,00
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32.

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp. Wyszczególnienie

1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, w tym:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
pozostałe
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych pap. wart.
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na poczet dostaw
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ.
z tytułu wynagrodzeń
inne
Razem

33.

Wartość na koniec
roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
719 218,90
652 284,00
0,00
0,00
30 910,33
30 910,33
0,00
0,00
0,00
26 483,71
0,00
9 540,86
719 218,90

Zobowiązania
Zobowiązania
Zobowiązania
przeterminowane
przeterminowane przeterminowane
powyżej 12
do 6 miesięcy od 6-12 miesięcy
miesięcy

Zobowiązania
bieżące
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

719 218,90
652 284,00

0,00

0,00

0,00

30 910,33
30 910,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 483,71
9 540,86
719 218,90

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.

1.
2.
-

Wyszczególnienie
Zobowiązania długoterminowe wobec
jednostek powiązanych
kredyty bankowe
z tytułu dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania długoterminowe wobec
pozostałych jednostek
kredyty bankowe
z tytułu dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania długoterminowe ogółem

Wartość
bilansowa na
koniec okresu
0,00

Wymagalne
Wymagalne
powyżej 1 roku powyżej 3 lat do
do 3 lat
5

Wymagalne
powyżej 5 lat

0,00

0,00

0,00

2 680 849,11

1 304 568,00

1 304 568,00

71 713,11

2 680 849,11
0,00
0,00
0,00
2 680 849,11

1 304 568,00

1 304 568,00

71 713,11

1 304 568,00

1 304 568,00

71 713,11

0,00
0,00
0,00
0,00
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34.

Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp. Wyszczególnienie
1.
2.
-

Kredyty bankowe
Pożyczki
Razem

35.

Wartość
bilansowa na
koniec okresu

Wymagalne
Wymagalne
Wymagalne do
powyżej 1 roku powyżej 3 lat do
1 roku
do 3 lat
5

3 333 133,11
3 333 133,11
0,00
0,00
3 333 133,11

Wymagalne
powyżej 5 lat

652 284,00
652 284,00
0,00

1 304 568,00
1 304 568,00
0,00

1 304 568,00
1 304 568,00
0,00

71 713,11
71 713,11
0,00

652 284,00

1 304 568,00

1 304 568,00

71 713,11

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy.
36.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.
1.
2.
3.

37.

Wartość
bilansowa na
koniec okresu

Wyszczególnienie
Hipoteka zwykła na zabezpieczenie kredytu
Hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie odsetek

3 500 000,00
1 750 000,00

Razem

5 250 000,00

Zobowiązania warunkowe

Nie dotyczy.
38.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli

Nie dotyczy.
39.
Lp.
1.
2.

Przeciętne zatrudnienie
Wyszczególnienie

Rok bieżący

Zarząd
Pozostali pracownicy administracyjni
Razem

1,00
1,00
2,00
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40.

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących
wypłacone lub należne

Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

1. Wynagrodzenia wypłacone
- Zarząd
2. Wynagrodzenia należne
Razem

41.

Rok poprzedni

13 860,00
13 860,00

15 804,00
15 804,00

0,00

0,00

13 860,00

15 804,00

Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz
nadzorujących

Nie dotyczy.
42.

Lp.
1.
2.

43.

Wykaz spółek, w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub
ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Wyszczególnienie

Udział w
kapitale

KPM Invest Sp. z o.o.
PPH Inter Prodryn Sp. z o.o.

100,00%
100,00%

Udział w liczbie
głosów
100,00%
100,00%

Wynik okresu
3 851 319,15
9 164 793,71

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
-

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Rok bieżący

Rok poprzedni

0,00

0,00

705 745,63
705 745,63

705 032,54
705 032,54

Przychody ze sprzedaży towarów

0,00

0,00

Przychody ze sprzedaży materiałów

0,00

0,00

705 745,63

705 032,54

Przychody netto ze sprzedaży usług
najem lokali

Przychody netto ze sprzedaży razem
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44.

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Lp.
1.
2.
3.
4.
-

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Przychody netto ze sprzedaży produktów
kraj

0,00

0,00

705 745,63
705 745,63

705 032,54
705 032,54

Przychody ze sprzedaży towarów
kraj

0,00

0,00

Przychody ze sprzedaży materiałów
kraj

0,00

0,00

705 745,63

705 032,54

Przychody netto ze sprzedaży usług
kraj

Przychody netto ze sprzedaży razem

45.

Rok poprzedni

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do
zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.
46.

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

1.
2.
3.
4.

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
- podatek akcyzowy
5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe koszty rodzajowe
Koszty rodzajowe ogółem
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

47.

Rok poprzedni

283 022,64
40 252,30
124 348,83
32 107,43

285 262,34
59 631,27
68 284,97
30 271,43

23 154,00
4 399,01

26 384,76
4 756,98
128,44
474 720,19

507 284,21

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych
Lp. Wyszczególnienie

Rok bieżący

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość
ujemna)
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
- wycena nieruchomości
- zaokrąglenia i pozostałe
Pozostałe przychody operacyjne ogółem
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Rok poprzedni

0,00

860 237,44
860 237,44

0,00

0,00

3 649 084,70
3 649 083,52
1,18

1 401,94

3 649 084,70

861 639,38

1 401,94
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48.

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych
Lp. Wyszczególnienie

Rok bieżący

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość
ujemna)
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- odpisy aktualizujące wartość zapasów
3. Inne koszty operacyjne
- odpisy aktualizujące wartość należności
- zaokrąglenia
Pozostałe koszty operacyjne ogółem

49.

Rok poprzedni

0,00

0,00

0,00

0,00

50,68

252 501,56
252 499,94
1,62
252 501,56

50,68
50,68

Struktura przychodów finansowych
Lp.
1.
a)
b)
2.
a)
b)
3.
4.
5.
-

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Dywidendy i udziały w zyskach
od jednostek powiązanych

0,00
0,00

0,00
0,00

od pozostałych jednostek

0,00

0,00

Odsetki
od jednostek powiązanych

9 193,13
0,00

31 708,53
0,00

od pozostałych jednostek
odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji

9 193,13
9 193,13
0,00

31 708,53
31 708,53
0,00

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

Inne
pozostałe

0,00

0,23
0,23

9 193,13

31 708,76

Przychody finansowe ogółem

50.

Rok poprzedni

Struktura kosztów finansowych
Lp.
1.
a)
b)
2.
3.
4.
-

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Rok poprzedni

Odsetki
od jednostek powiązanych

645 464,06
0,00

159 028,38
0,00

od pozostałych jednostek
odsetki bankowe
odsetki naliczone od pożyczki
pozostałe
Strata ze zbycia inwestycji

645 464,06
171 251,23
473 564,21
648,62
0,00

159 028,38
158 946,17

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

Inne

0,00

0,00

645 464,06

159 028,38

Koszty finansowe ogółem
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51.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie dotyczy.
52.

Rozliczenie głównych pozycji różniących
dochodowym od wyniku finansowego brutto
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

53.

podstawę

Wyszczególnienie

opodatkowania

Rok bieżący

Zysk brutto
Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:
odpis należności
ZUS nie zapłacony
rezerwa na audyt
odsetki naliczone nie zapłacone
pozostałe

3 211 224,51
482 249,21

podatkiem

Rok poprzedni
712 130,55
253 043,94
252 499,94
382,00

8 000,00
473 564,21
685,00

162,00

382,00
382,00

471,62
471,62

3 649 083,52
3 649 083,52

0,00

0,00

0,00

Dochód /strata
Odliczenia od dochodu
strata odliczona

44 008,20
0,00

964 702,87
74 845,80
74 845,80

Podstawa opodatkowania
Podatek według stawki 19%
Odliczenia od podatku

44 008,00
8 362,00
0,00

889 857,07
169 073,00
0,00

8 362,00
-91 497,00
693 326,00
610 191,00

169 073,00
0,00
0,00
169 073,00

Zwiększenia kosztów podatkowych
Zus z ubiegłego roku
Przychody nie będące przychodami podatkowymi
wycena nieruchomości
Zwiększenia przychodów podatkowych

Podatek należny
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego
Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego
Razem obciążenie wyniku brutto

Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych
w walutach obcych.

Nie dotyczy.
54.

Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie dotyczy.
55.

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązanymi na warunkach
innych niż rynkowe

Nie dotyczy.
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56.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Lp.

Wyszczególnienia

1.

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

2.

Inne usługi poświadczające

3.

Usługi doradztwa podatkowego

4.

Pozostałe usługi

Wysokość
wynagrodzenia
8 000,00

Suma

57.

8 000,00

Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Opisano w części pierwszej, polityka rachunkowości.
58.

Porównywalność danych

Przedstawiono w tabelach powyżej, wycena nieruchomości.
59.
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
Nie dotyczy.
60.

Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Nie dotyczy.
61.
Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Nie dotyczy.
62.
Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie
Nie dotyczy.
63.
Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje
Nie dotyczy.
64.

Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej
oraz wyniku finansowego jednostki.
Nie dotyczy.
65.
Instrumenty finansowe
Nie dotyczy.
66.
Transakcje zabezpieczające
Nie dotyczy.

Kraków, 8 czerwca 2011
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
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5.5.

Opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
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5.6.

Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
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6. Załączniki
6.1.

Tekst ujednolicony Statutu Emitenta
„STATUT SPÓŁKI
POD FIRMĄ
JR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

§1
Spółka działa pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------------------------------Spółka może używać nazwy skróconej JR INVEST S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. §2
1.
Siedzibą Spółki jest Kraków. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----------------------------------------------------3.
Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za
granicą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§3
Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------------------------------------------------------------------------------------a)
PKD 68 .20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----------------------b)
PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-------------------------------------------------c)
PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,--------------------------------------------d)
PKD 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,---------------------------------------------------------------------------e)
PKD 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,--------------------f)
PKD 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,--g)
PKD 43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,------------------------------------------------------------h)
PKD 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,-----------------------------------------------------------------------i)
PKD 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,---------------------------------------------------------------------j)
PKD 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,k)
PKD 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----------------------------------------------------I)
PKD 43.31.Z - tynkowanie,-------------------------------------------------------------------------------------------------------ł)
PKD 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej,-----------------------------------------------------------------------------m)
PKD 43.33.Z - posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,--------------------------------------------------n)
PKD 43.34.Z - malowanie i szklenie,-------------------------------------------------------------------------------------------o)
PKD 43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,--------------------------------p)
PKD 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.---------------------------------------2.
Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji
lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa
zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowania koncesji lub zezwolenia.--------------------------------------§4
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.---------------------------------------------------------------------------------------------------§5
1.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.900.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na
3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji, podzielonych na serie:--------------------------------------------------------------------2.000.000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) złoty każda.----1.149.633 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii „B” o
wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) złoty każda.------------------------------------------------------------------------------------607.367 (sześćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o numerach od C
00000001 do C 607.367 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) złoty każda. ------------------------------------------------143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 143.000 o
wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) złoty każda. -----------------------------------------------------------------------------------2.
Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie w spółkę akcyjną. Akcje serii B, C i D pokryte zostały wkładem pieniężnym. -------------------------------------3.
Kapitał zakładowy Spółki został w pełni pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.---------------------------------------------4.
Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez
1.
2.

Strona 137

JR INVEST S.A. – Dokument Informacyjny
podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym
Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji
(prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------5.
Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków
własnych Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. -------------------------------------------------------------------7.
Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. ------8.
Akcje serii „A” są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2
(dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś akcje serii „B”, „C” i „D” są akcjami nieuprzywilejowanymi. ----------------------§6
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki JR INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie, w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zm.).Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy
przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.: ----------------------------------------------------------------------------------------1)
January Ciszewski: 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych
Serii A o numerach od 1 do 1.200.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. ---------------------------2)
Renata Ciszewska: 800.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A o numerach 1.200.001 do
2.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----------------------------------------------------------------------§7
Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
Zarząd, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2)
Rada Nadzorcza, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3)
Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------§8
1.
W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. ----------------------------------------------------2.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. -----------------------------------------------------3.
Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. ---------------------------------------------------------------------§9
1.
Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----------------------------------------------2.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek
handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu
działania Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z
zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwala Zarząd. -----------------------------------------------------------------------------§ 10
Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 11
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest, w przypadku Zarządu
jednoosobowego jeden Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający
jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z
prokurentem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 12
1.
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady
Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Każdemu z Założycieli Spółki przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady
Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada co najmniej 10 (dziesięć) procent głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej
kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------3.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----------------------------------------------------------------------------------1)
sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, --------2)
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -------------------------------------------3)
ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, ----------------------------------------
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4)
składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej
przez Radę Nadzorczą, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5)
wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawianie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej
Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6)
wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw
udziałowych oraz akcji, a także udziałów w takich prawach,-------------------------------------------------------------------------------------7)
wyrażanie zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółek zależnych, na
nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji oraz udziałów w
takich prawach przez spółki zależne,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8)
zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz występowanie w sporach z Członkami Zarządu.----------------§ 13
1.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej
połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na
wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach
wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać
proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym. --------------------------3.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------4.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni
o treści projektu uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków
Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Przy zawarciu umów z Członkiem Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady
Nadzorczej z Członkiem Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 14
1.
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. --------------------------------------------------2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału
zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone
zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. ----------------------------------§ 15
1.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i
reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. --------------------2.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu
spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----------------------------------------------------------------------------------§ 16
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: --------------------------------------------------------------------------1)
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2)
powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,------------------------------------------------------------3)
udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,---------------------4)
postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5)
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6)
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,------------7)
nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były
zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,----------------------------------------------------8)
udzielanie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, -------------------------------------------------------9)
uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10)
decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub
brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia, chyba iż kompetencje te powierzone
zostały w niniejszym Statucie Radzie Nadzorczej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. ---------------------------------------§ 17
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -------------------------------------------------------------------------------------------------§18
1.
W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały: ------------------------------------------------1)
kapitał zakładowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2)
kapitał zapasowy, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3)
kapitały rezerwowe, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------4)
inne kapitały przewidziane przepisami prawa. ----------------------------------------------------------------------------2.
Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy
uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie. -----------------------------------------------------§ 19
1.
Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na: ----------------------------------------------------------------------1)
odpisy na kapitał zapasowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------2)
dywidendy dla akcjonariuszy, --------------------------------------------------------------------------------------------------3)
odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, --------------------------------------------------4)
inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------2.
Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. ---------------------------------3.
Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Spółki za ubiegły rok obrotowy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 20
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

6.2.

Aktualny Odpis z KRS
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6.3.

Definicje i objaśnienia skrótów

Następujące skróty mają na potrzeby niniejszego Dokumentu Informacyjnego następujące znaczenie:
Akcje serii A 2.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda
Akcje serii B

1.149.633 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN każda

Akcje serii C

607.367 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda

Akcje serii D

143.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda

ASO
Autoryzowany Doradca
Dokument Informacyjny

Emitent, Spółka, JR INVEST
Giełda, GPW
KDPW
KNF
Kodeks cywilny, KC

Alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3
ust. 2 Ustawy o Obrocie z dnia 29 lipca 2005 r.
Autoryzowanego Doradcę w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi § 18
Regulaminu ASO
Niniejszy Dokument Informacyjny, będący jedynym prawnie wiążącym
dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz Akcjach
Wprowadzanych, sporządzony zgodnie z Regulacjami ASO.
JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
Komisja Nadzoru Finansowego

Osoby nadzorujące

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037 ze zm.)
Członkowie Rady Nadzorczej

Osoby zarządzające

Członkowie Zarządu

Kodeks spółek handlowych, KSH

PLN, zł, złoty
Regulamin ASO

Regulamin Giełdy, Regulamin GPW
Rejestr Przedsiębiorców KRS
Rynek NewConnect

UOKIK
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem
Finansowym
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem
Kapitałowym
Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi
Ustawa o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów
Ustawa o Ofercie Publicznej,
Ustawa o Ofercie
Ustawa o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych
Ustawa o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych
Ustawa o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych
Ustawa o Rachunkowości

Złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej
Regulamin alternatywnego systemu obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca
2007 roku (z późn. zm.).
Regulamin GPW uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zm.).
Krajowy Rejestr Sądowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o
Krajowym Rejestrze Sądowym
Alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U.2005, nr 183, poz.1538) organizowany przez GPW.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z
2006 roku Nr 157,poz. 1119)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U.
z 2005 roku Nr 183,poz. 1537)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z
2007 roku, Nr 50 poz. 331)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finans. do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2007 roku, Nr 68, poz. 450 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z
2009 roku Nr 152,poz. 1223)
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