PROSPEKT EMISYJNY

Benefit Systems S.A.
z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa
www.benefitsystems.pl
Niniejszy Prospekt zosta sporzdzony w zwizku z:


publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwykych na okaziciela serii B o wartoci nominalnej 1 PLN kada, przy czym
Zarzd Emitenta na podstawie art. 432 § 4 KSH upowaniony zosta do okrelenia ostatecznej sumy, o jak
kapita zakadowy ma by podwyszony.



publiczn ofert sprzeday do 700.000 akcji zwykych na okaziciela serii A o wartoci nominalnej 1 PLN kada,



ubieganiem si o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 2.204.842 Akcji Serii A o
wartoci nominalnej 1 PLN, od 150.000 do 200.000 Akcji Serii B o wartoci nominalnej 1 PLN kada oraz od
150.000 do 200.000 Praw do Akcji Serii B.

OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOE BY TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB
OFERTA NABYCIA AKCJI. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTO CIOWE NIM OBJ TE NIE BY Y PRZEDMIOTEM
REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PA STWIE POZA RZECZYPOSPOLIT
POLSK, W SZCZEGÓLNO CI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU LUB
AMERYKA SKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTO CIOWYCH. PAPIERY WARTO CIOWE OBJ TE NINIEJSZYM
PROSPEKTEM NIE MOG BY OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PA STW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI PÓ NOCNEJ), CHYBA E W DANYM PA STWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDA MOG ABY ZOSTA
DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNO CI SPE NIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH
WYMOGÓW PRAWNYCH. KADY INWESTOR ZAMIESZKA Y BD MAJCY SIEDZIB POZA GRANICAMI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNA
SI
Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ
PRZEPISAMI PRAW INNYCH PA STW, KTÓRE MOG SI DO NIEGO STOSOWA .
Inwestowanie w papiery wartociowe objte niniejszym Prospektem czy si z ryzykiem waciwym dla instrumentów
rynku kapitaowego o charakterze udziaowym oraz ryzykiem zwizanym z dziaalnoci Emitenta oraz z otoczeniem, w
jakim Emitent prowadzi dziaalno. Szczegóowy opis czynników ryzyka znajduje si w Rozdziale 2 Prospektu – Czynniki
ryzyka.

Oferujcy

KBC Securities N.V., Oddzia w Polsce
Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Dzie Zatwierdzenia Prospektu przez Komisj Nadzoru Finansowego: 24 marca 2011

ZASTRZEENIE
Niniejszy Prospekt zosta sporzdzony w zwizku z Ofert Publiczn Akcji Oferowanych Benefit Systems Spóka Akcyjna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w zwizku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giedzie
Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B. Prospekt zosta
sporzdzony zgodnie z przepisami Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulujcymi rynek
kapitaowy w Polsce, w szczególnoci z Ustaw o Ofercie Publicznej. Prospekt zosta zatwierdzony przez Komisj
Nadzoru Finansowego w dniu 24 marca 2011.
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, okrelenia zawarte w treci Prospektu takie jak „Spóka”, „Emitent”, „Benefit
Systems” lub inne sformuowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnosz si do spóki Benefit Systems S.A.,
natomiast okrelenia takie jak „Grupa”, „Grupa Emitenta”, „Grupa Kapitaowa”, „Grupa Kapitaowa Emitenta”, odnosz si
do podmiotu, w skad którego wchodz: Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie jako podmiot dominujcy, Fitsport
Polska Sp. z o.o., VanityStyle Sp. z o.o., MultiSport Benefit s.r.o.
Z wyjtkiem osób wymienionych w niniejszym Prospekcie, tj. czonków Zarzdu Spóki adna osoba nie jest uprawniona
do podawania do publicznej wiadomoci jakichkolwiek informacji zwizanych z Ofert Publiczn. W przypadku podawania
takich informacji do publicznej wiadomoci wymagana jest zgoda Zarzdu.
Niniejszy Prospekt zosta sporzdzony zgodnie z najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej starannoci, a zawarte w
nim informacje s zgodne ze stanem na Dzie Zatwierdzenia Prospektu. Moliwe jest, e od chwili udostpnienia
Prospektu do publicznej wiadomoci zajd zmiany dotyczce sytuacji Spóki, dlatego te informacje zawarte w niniejszym
dokumencie powinny by traktowane jako aktualne na Dzie Zatwierdzenia Prospektu, chyba e w treci Prospektu
wskazano inaczej. Zwraca si uwag inwestorom na fakt, i zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie, Emitent jest obowizany
przekazywa do Komisji Nadzoru Finansowego nie póniej ni w terminie 24 godzin, w formie aneksu do prospektu
emisyjnego, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznociach, które
mogyby w sposób znaczcy wpyn na ocen papieru wartociowego, o których Emitent powzi wiadomo po
zatwierdzeniu prospektu emisyjnego do dnia rozpoczcia notowa papierów wartociowych na rynku regulowanym. Po
zatwierdzeniu danego aneksu Emitent powinien go udostpni do publicznej wiadomoci w sposób, w jaki zosta
udostpniony prospekt emisyjny, nie póniej ni w terminie 24 godzin od dnia otrzymania decyzji o zatwierdzeniu aneksu.
Decyzje inwestycyjne inwestorów dotyczce Akcji Oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu powinny opiera si
wycznie na podstawie wasnej oceny informacji zawartych w Prospekcie, a take warunków Oferty Publicznej, przy
szczególnym uwzgldnieniu czynników ryzyka. Oferta Publiczna jest przeprowadzana wycznie na podstawie niniejszego
Prospektu.
Emitent, jak i Oferujcy nie zamierzaj podejmowa adnych dziaa dotyczcych stabilizacji kursu papierów
wartociowych objtych Prospektem w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty.
Termin wanoci Prospektu wynosi 12 miesicy od dnia jego udostpnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomoci.
Osoby, które uzyskay dostp do niniejszego Prospektu bd jego treci, zobowizane s do przestrzegania wszelkich
ogranicze prawnych dotyczcych rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski oraz udziau w Ofercie
Publicznej.
Powysze zastrzeenia nie ograniczaj odpowiedzialnoci osób odpowiedzialnych za tre Prospektu Emisyjnego.
STWIERDZENIA DOTYCZCE PRZYSZOCI
INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE, KTÓRE NIE STANOWI FAKTÓW HISTORYCZNYCH, S
STWIERDZENIAMI DOTYCZCYMI PRZYSZ O CI. STWIERDZENIA TE MOG W SZCZEGÓLNO CI DOTYCZY
STRATEGII GRUPY KAPITA OWEJ EMITENTA, ROZWOJU JEJ DZIA ALNO CI, PROGNOZ RYNKOWYCH,
PLANOWANYCH NAK ADÓW INWESTYCYJNYCH LUB PRZYSZ YCH PRZYCHODÓW. STWIERDZENIA TAKIE
MOG BY IDENTYFIKOWANE POPRZEZ UYCIE WYRAE DOTYCZCYCH PRZYSZ O CI, TAKICH JAK NP.
„UWAA ”, „SDZI ”, „SPODZIEWA SI ”, „MOE”, „B DZIE”, „POWINNO”, „PRZEWIDUJE SI ”, „ZAK ADA”, ICH
ZAPRZECZE , ICH ODMIAN LUB ZBLIONYCH TERMINÓW. ZAWARTE W PROSPEKCIE STWIERDZENIA
DOTYCZCE SPRAW NIEB DCYCH FAKTAMI HISTORYCZNYMI NALEY TRAKTOWA WY CZNIE JAKO
Z RYZYKIEM I NIEPEWNO CI. EMITENT NIE MOE ZAPEWNI , E
PRZEWIDYWANIA WICE SI
PRZEWIDYWANIA TE ZOSTAN SPE NIONE, W SZCZEGÓLNO CI NA SKUTEK WYSTPIENIA CZYNNIKÓW
RYZYKA OPISANYCH W PROSPEKCIE.
DOKUMENTY UDOSTPNIONE DO WGLDU
Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostpniony do publicznej wiadomoci przed dniem rozpoczcia zapisów na
Akcje Oferowane (jednake nie póniej ni na 2 tygodnie przed dniem zakoczenia przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane) i w okresie jego wanoci bdzie dostpny na stronach internetowych:
Emitenta – www.benefitsystems.pl,
Oferujcego – www.kbcmakler.pl
Ponadto, w okresie wanoci Prospektu w siedzibie Emitenta udostpnione bd do wgldu dokumenty wymienione w
Rozdziale 38 Prospektu.

SPIS TRECI
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA

23.
24.
25.
26.
27.
28.

ROZDZIA 29.
ROZDZIA 30.
ROZDZIA 31.
ROZDZIA 32.
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA

33.
34.
35.
36.
37.

ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA
ROZDZIA

38.
39.
40.
41.
42.

PODSUMOWANIE ...................................................................................................... 2
CZYNNIKI RYZYKA .................................................................................................. 12
BIEGLI REWIDENCI ................................................................................................. 27
ROZWODNIENIE ...................................................................................................... 28
POLITYKA DYWIDENDY .......................................................................................... 29
KAPITA Y W ASNE I ZAD UENIE ........................................................................ 31
ZASOBY KAPITA OWE ........................................................................................... 32
INWESTYCJE ........................................................................................................... 35
CELE EMISJI ............................................................................................................ 39
WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE ................................................... 41
ANALIZA SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ ........................................... 43
NAJISTOTNIEJSZE TENDENCJE OD DATY OSTATNICH ZAUDYTOWANYCH
SPRAWOZDA FINANSOWYCH............................................................................. 51
OTOCZENIE, W KTÓRYM DZIA A EMITENT ......................................................... 54
INFORMACJE O EMITENCIE................................................................................... 63
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ............................................................................. 66
OPIS DZIA ALNO CI SPÓ KI ................................................................................. 70
PRACOWNICY ......................................................................................................... 84
BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE ......................................................... 87
RODKI TRWA E .................................................................................................... 89
OSOBY ZARZDZAJCE I NADZORUJCE........................................................... 91
WYNAGRODZENIE I INNE WIADCZENIA ........................................................... 102
PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZDZAJCEGO
I NADZORUJCEGO .............................................................................................. 103
ZNACZNI AKCJONARIUSZE.................................................................................. 106
TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIZANYMI ................................................... 108
INFORMACJE DODATKOWE ................................................................................ 114
ISTOTNE UMOWY ................................................................................................. 126
POST POWANIA SDOWE I ARBITRAOWE ..................................................... 128
OPODATKOWANIE DOCHODÓW ZWIZANYCH Z POSIADANIEM
I OBROTEM PAPIERAMI WARTO CIOWYMI ....................................................... 129
REGULACJE DOTYCZCE RYNKU KAPITA OWEGO ........................................ 132
INFORMACJE O PAPIERACH WARTO CIOWYCH OFEROWANYCH
I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU REGULOWANEGO ....................................... 144
INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY ............................................................. 150
WSKAZANIE W A CICIELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
OBJ TYCH SPRZEDA....................................................................................... 164
DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTO CIOWYCH DO OBROTU ....................... 165
KOSZTY EMISJI ..................................................................................................... 166
POZOSTA E INFORMACJE .................................................................................. 167
O WIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH................................................... 168
INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZCE AKTYWÓW I PASYWÓW
ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ, ZYSKÓW I STRAT ........................................... 172
DOKUMENTY UDOST PNIONE DO WGLDU..................................................... 338
INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH I O WIADCZENIA EKSPERTÓW .............. 339
PREZENTACJA DANYCH ...................................................................................... 340
DEFINICJE.............................................................................................................. 341
ZA CZNIKI ........................................................................................................... 344

ROZDZIA 1.

PODSUMOWANIE

OSTRZEENIE
Niniejsze podsumowanie powinno by rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego.
Podsumowanie nie jest wyczerpujce i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu
widzenia potencjalnych inwestorów oraz decyzji o nabyciu Akcji Oferowanych, dlatego te
decyzja o inwestycji w papiery wartociowe powinna by podejmowana w oparciu o tre caego
Prospektu Emisyjnego.
W przypadku wystpienia do sdu z roszczeniem odnoszcym si do Prospektu Emisyjnego,
skarcy inwestor moe na mocy ustawodawstwa Pastwa Czonkowskiego Unii Europejskiej
mie obowizek poniesienia kosztów przetumaczenia Prospektu Emisyjnego przed
rozpoczciem postpowania sdowego.
Odpowiedzialno cywilna wie te osoby, które sporzdziy podsumowanie cznie z kadym
jego tumaczeniem i wnioskoway o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy
podsumowanie jest niedokadne lub niezgodne w zestawieniu z pozostaymi czciami Prospektu
Emisyjnego, bd wprowadzajce w bd.
Wstp
Emitent od 2004 roku dziaa na szybko rozwijajcym si w Polsce rynku innowacyjnych
rozwiza z zakresu pozapacowych wiadcze pracowniczych ukierunkowanych na sport i
rekreacj, oferowanych klientom korporacyjnym. Biorc pod uwag fakt, e jego sztandarowy
produkt (karta MultiSport Plus) umoliwia korzystanie z usug fitness, Emitent sta si take
znaczcym podmiotem tego rynku, zwaszcza w czci dedykowanej klientowi korporacyjnemu.
Sztandarowym produktem Emitenta oferowanym klientom korporacyjnym jest karta MultiSport
Plus, zapewniajca jej uytkownikom dostp do najbardziej rozwinitej sieci partnerskiej klubów
fitness i innego rodzaju obiektów i zaj sportowych w Polsce. Wedug najlepszej wiedzy
Emitenta bya ona pierwszym tego typu produktem na rynku polskim. Emitentowi nie s znane
take wczeniejsze próby zakoczone sukcesem wprowadzenia podobnego modelu
biznesowego w innych krajach Europejskich.
Wraz z rozwojem firmy i wprowadzeniem podstawowego produktu, karty MultiSport Plus, Emitent
odnotowywa corocznie dynamiczny wzrost przychodów. W 2005 roku Emitent zauway pierwsze
oznaki duego i cigle wzrastajcego zainteresowania oferowanymi przez siebie produktami i na
bazie tych obserwacji zintensyfikowa dziaania majce na celu uzyskanie przewagi
konkurencyjnej nad potencjalnymi naladowcami jego modelu biznesowego. Poprzez budow
rozlegej sieci Partnerów oraz przekonanie do swoich produktów ogromnej rzeszy Klientów,
Emitent sta si drugim, co do wielkoci graczem na rynku pozapacowych wiadcze
pracowniczych, oraz liderem rynku usug fitness, z bardzo siln pozycj na rynku korporacyjnym
(ocena szacunkowa Emitenta).
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Dynamika rozwoju dziaalno ci Emitenta

Uwaga: Dane dotyczce liczby Partnerów i Klientów odnosz si wycznie do karty MultiSport Plus
ródo: Emitent, dane za lata 2005 i 2006 pochodz ze statutowych sprawozda finansowych Emitenta
niezamieszczonych w Prospekcie Emisyjnym i nie zostay doprowadzone do porównywalnoci z danymi 2007-2009.
Dane za 2010 rok s to szacunkowe dane skonsolidowane zaprezentowane w rozdziale 12.3 Prospektu.

Rynek pozapacowych wiadcze pracowniczych w Polsce jest, zdaniem Emitenta, rynkiem
bardzo perspektywicznym. Znaczna cz wydatków na wiadczenia pozapacowe w Polsce
pochodzi z Funduszy Socjalnych tworzonych przez firmy, a ich czna warto szacowana jest
przez Konfederacj Pracodawców Prywatnych na 8 mld PLN (artyku zatytuowany „8 mld z
wydaj pracodawcy na dziaalno socjaln w cigu roku” z Gazety Prawnej z 8 sierpnia 2009
roku). Wedug danych ARC Rynek i Opinia (opublikowanych w dzienniku Gazecie Prawnej z dnia
8 lipca 2010 roku) warto tego rynku ma wzrosn o okoo 7% w 2010 roku. Zdaniem Emitenta,
jednake, znaczna cz potencjau rozwoju Spóki tkwi nie tyle w samym wzrocie, co w niskim
udziale nowoczesnych narzdzi motywacji pozapacowej, których Emitent jest dostawc.
Historia Emitenta
Spóka Benefit Systems powstaa w 2000 roku pod nazw VFE Polska S.A., zmieniajc w 2001
roku nazw na eAkces S.A. i do 2003 roku zajmowaa si oferowaniem rozwiza z zakresu
usug finansowych.
W 2004 roku Emitent skoncentrowa si na tworzeniu i oferowaniu klientom korporacyjnym
innowacyjnych rozwiza w segmencie pozapacowych wiadcze pracowniczych
ukierunkowanych na sport i rekreacj w postaci karty eAkces zapewniajcej jej posiadaczom
nieograniczony dostp do klubów sportowych.
W 2005 roku rozpocz si proces zmiany nazwy firmy i formy prawnej Emitenta na Benefit
Systems Sp. z o.o., co miao odzwierciedla koncentracj na tworzeniu rozwiza, które bd
moliwie najszerzej odpowiada na zapotrzebowanie rynku w zakresie efektywnego
pozafinansowego motywowania pracowników. Emitent zacz oferowa pracodawcom dostp do
bardziej rozbudowanych wiadcze w formie Programów Kafeteryjnych.
W 2007 roku karta eAkces zostaa zastpiona kart MultiSport.
Wedug wiedzy Emitenta, w latach 2007 - 2008 dziaanie rozpoczy 3 firmy, w których ofercie
pojawiy si produkty mogce konkurowa z ofert Emitenta. W zwizku z tym Emitent podj
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dziaania majce na celu budow znacznej przewagi nad konkurentami, które zaowocoway
gwatownym wzrostem zarówno liczby Klientów, która na koniec 2008 roku osigna ponad 800
firm, jak i liczby Partnerów – do prawie 900.
W marcu 2009 roku wdroono nowo opracowany na potrzeby Emitenta informatyczny system
raportowania i biecej kontroli pozwalajcy na dogbn analiz m.in. marowoci
poszczególnych umów oraz poziomu aktywnoci uytkowników kart, dostosowany do potrzeb
dynamicznie rozwijajcego si biznesu. Wpyno to w sposób istotny na moliwo dopasowania
oferty do poszczególnych typów Klientów, a take efektywno weryfikacji liczby wizyt
dokonywanych przez uytkowników.
W pierwszej poowie 2009 roku Emitent poszerzy portfel dostpnych produktów, wprowadzajc
na rynek MultiBilet i wchodzc tym samym w wiadczenia pracownicze z obszaru kulturalno –
rozrywkowego.
Od marca 2010 roku Emitent rozpocz instalacj czytników kart MultiSport Plus, rejestrujcych
wizyty w obiektach Partnerów, które do koca I kwartau 2011 maj obj rejestracj okoo 90%
wszystkich wizyt.
W maju 2010 Emitent przej jednego ze swoich konkurentów – firm VanityStyle – oferujcego
produkty komplementarne do programu MultiSport Plus kierowane do rednich i duych
przedsibiorstw.
W ramach realizacji rednioterminowej strategii obejmujcej prób implementacji modelu
biznesowego Emitenta na innych rynkach, w lipcu 2010 roku Emitent rozpocz dziaalno na
rynku czeskim poprzez spók zalen MultiSport Benefit s.r.o.
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu liczba Klientów wyniosa 3.000, liczba aktywnych kart
MultiSport Plus – 245.860, a liczba Partnerów, z którymi Emitent wspópracuje w ramach
programu MultiSport Plus – 2.660.
Osoby kluczowe
Zarzd Emitenta
James Van Bergh

Prezes Zarzdu

Ryszard Styso

Wiceprezes Zarzdu

Rada Nadzorcza Emitenta
Przemysaw Gacek

Przewodniczcy Rady Nadzorczej

Marcin Marczuk

Zastpca Przewodniczcego Rady Nadzorczej

Miosawa Kunicka

Czonek Rady Nadzorczej

Michael Sanderson

Czonek Rady Nadzorczej

Agnieszka Szpara

Czonek Rady Nadzorczej

Osoby zarzdzajce wyszego szczebla – prokurenci Emitenta
Monika Hertel

Prokurent Emitenta

Cele emisji
Zdaniem Emitenta dla szybkiej i efektywnej realizacji przyjtej strategii niezbdne bdzie
poniesienie wydatków inwestycyjnych, które w znacznej mierze koncentrowa si bd na
dalszym rozwoju i uatrakcyjnieniu istniejcych produktów na rynku Polskim. Cz wydatków
inwestycyjnych Emitent planuje take ponie na poszerzenie swojej oferty o nowe produkty i na
ekspansj na nowe rynki. Inwestycje te bd realizowane ze rodków z emisji jak równie ze
rodków wasnych Emitenta.

4

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

Inwestycje planowane na lata 2011-2012
Przewidywany poziom
wydatków
(tys. PLN)

Opis

Inwestycje w systemy i technologie (system CRM, czytniki
kart, ekrany LCD, inne)

rodki pozyskane z
emisji Akcji Serii B
(tys. PLN)

6.000 – 8.000

4.000 – 4.500

Umowy inwestycyjne z sieciami Partnerów (zakup udziaów
lub poyczka z opcj konwersji na udziay)

20.000 – 25.000

10.000 – 11.000

Zakup udziaów lub cakowite przejcie innych podmiotów

13.000 – 18.000

5.000 – 8.000

2.000 – 3.000

1.000 – 1.500

41.000 – 54.000

20.000-25.000

Nowe rynki – inwestycje w spóki zagraniczne
Razem
ródo: Emitent

Przewagi Konkurencyjne
Emitent jest podmiotem charakteryzujcym si bogatym dowiadczeniem, dynamicznym
wzrostem skali dziaalnoci, stale poprawiajcymi si wynikami finansowymi, co zapewnio mu
pozycj czoowego gracza na rynku pozapacowych wiadcze pracowniczych. Zdaniem
Zarzdu, Emitent dysponuje szeregiem przewag konkurencyjnych, umoliwiajcych mu dalszy
dynamiczny rozwój:
•

innowacyjno produktów,

•

ugruntowana pozycja na perspektywicznym rynku,

•

elastyczno oferty i szybko dostarczania produktów na rynek,

•

korzyci skali,

•

umiejtno prognozowania aktywnoci posiadaczy kart,

•

elastyczny model finansowania zakupu produktów przez Klientów,

•

rozwinite mechanizmy kontroli kosztów,

•

relacje z Partnerami i umiejtno ich utrzymywania,

•

promowanie kreatywnoci wród pracowników Emitenta.

Strategia
Strategia Emitenta do 2012 zakada dziaania, które maj w przewaajcym stopniu wspiera
wzrost sprzeday produktów bdcych na Dzie Zatwierdzenia Prospektu w ofercie Emitenta. W
szczególnoci Emitent zamierza ka nacisk na:
•

zwikszenie penetracji MultiSport Plus wród pracodawców poprzez (i) odpowiedni
segmentacj Klientów; (ii) zwikszenie wysików sprzedaowych; oraz (iii) dalsze
uatrakcyjnienie i poprawa jakoci oferowanych produktów,

•

zwikszenie sprzeday kompleksowej oferty Programów Kafeteryjnych poprzez (i)
budowanie kompleksowych wystandaryzowanych rozwiza; (ii) zwikszenie wysików
sprzedaowych; (iii) budow nowej platformy internetowej; (iv) budow wiadomoci
klientów odnonie Programów Kafeteryjnych; oraz (v) przejcia udziaów w innych
podmiotach o komplementarnym zakresie usug.

Dodatkowo bazujc na swojej silnej pozycji rynkowej, potwierdzonej dobrymi relacjami z
Partnerami i Klientami, oraz na szerokiej bazie uytkowników produktów, Emitent planuje podj
dodatkowe dziaania rozwojowe takie jak (i) udostpnienie kanau dotarcia do szerokiej bazy osób
uczszczajcych do klubów sportowych zewntrznym dostawcom produktów i usug; (ii)
wprowadzenie dodatkowych usug dla uytkowników produktów Emitenta; oraz (iii) oferowanie
produktów poza granicami Polski.
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Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka zwizane z otoczeniem Emitenta
•

ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej i demograficznej Polski oraz innych krajów, w
których dziaa Emitent,

•

ryzyko zwizane ze zmianami w otoczeniu prawnym oraz interpretacj przepisów
podatkowych,

•

ryzyko zmiany prawa o Zakadowym Funduszu wiadcze Socjalnych,

•

ryzyko pojawiania si nowych znaczcych konkurentów,

•

ryzyko zwizane z konsolidacj sieci fitness.

Czynniki ryzyka zwizane z dziaalnoci Emitenta
•

ryzyko niedoszacowania ceny gównego produktu – karty MultiSport Plus,

•

ryzyko zwikszenia aktywnoci posiadaczy kart MultiSport Plus,

•

ryzyko nieautoryzowanych wizyt,

•

ryzyko niewystarczajcej efektywnoci organizacji Emitenta,

•

ryzyko zwizane z prowadzeniem dziaalnoci poza granicami Polski,

•

ryzyko utraty kluczowych pracowników,

•

ryzyko zwizane ze wzrostem kosztów zatrudnienia,

•

ryzyko pozyskania niszych wpywów z Emisji Akcji Serii B, nieosignicia zamierzonych
efektów, nieefektywnego wykorzystania, niezrealizowania lub opónienia w realizacji celów
emisji,

•

ryzyko jakoci usug Partnerów,

•

ryzyko dominujcego wpywu gównego akcjonariusza na decyzje podejmowane w Spóce.

Czynniki ryzyka zwizane z rynkiem kapitaowym i z wtórnym obrotem akcjami
•

ryzyko niedostatecznej pynnoci rynku i waha kursu akcji,

•

ryzyko nie dojcia do skutku emisji Akcji Serii B,

•

ryzyko zwizane z subskrypcj i opaceniem zapisu,

•

ryzyko zwizane z notowaniem Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B,

•

ryzyko opónienia we wprowadzaniu Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B
do obrotu giedowego lub odmowa wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do
Akcji Serii B do obrotu giedowego,

•

ryzyko zawieszenia notowa,

•

ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giedowego,

•

ryzyko zwizane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Emitenta,

•

ryzyko zwizane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w zwizku
z Ofert Publiczn,

•

ryzyko zwizane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w zwizku
z ubieganiem si o dopuszczenie akcji oferowanych do obrotu na rynku regulowanym,

•

ryzyko naoenia przez KNF kar na inwestorów w przypadku niedopenienia wymaganych
prawem obowizków,

•

ryzyko zwizane z moliwoci niewypenienia lub naruszenia okrelonych obowizków
przewidzianych w regulacjach prawnych rynku regulowanego – uprawnienia KNF,
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•

ryzyko związane z odmową przyjmowania deklaracji nabycia Akcji Oferowanych oraz
zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej,

•

ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów,

•

ryzyko odwoáania lub zawieszenia Oferty Publicznej,

•

ryzyko związane z odmową zatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu,

•

ryzyko niedopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku podstawowym GPW,

•

ryzyko związane ze stosowaniem art. 432 § 4 KSH,

•

ryzyko związane z notowaniem oraz nabywaniem praw do akcji.

Znaczni akcjonariusze
Na DzieĔ Zatwierdzenia Prospektu struktura akcjonariatu przedstawia siĊ nastĊpująco:
Akcjonariusz
Benefit Invest Ltd.*

Liczba
akcji

% udziaá w
strukturze
akcjonariatu

Liczba
gáosów

% udziaá w
liczbie gáosów

1.293.784

58,7%

1.293.784

58,7%

James Van Bergh

618.180

28,1%

618.180

28,1%

Marek Kamola

267.878

12,1%

267.878

12,1%

25.000

1,1%

25.000

1,1%

2.204.842

100,0%

2.204.842

100,0%

Parking4you Sp. z o.o.**
Razem

* Spóáka kontrolowana przez Panią AgnieszkĊ Van Bergh
** Nazwa w trakcie zmiany na MBG Investment Sp. z o.o.
ħródáo: Emitent

Struktura organizacyjna
Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do trzech podmiotów zaleĪnych: FitSport
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
MultiSport Benefit s.r.o. (spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią) z siedzibą w Pradze
(Republika Czeska).
Schemat grupy kapitaáowej Emitenta przedstawiono poniĪej:
Agnieszka Van Bergh
99%*
Benefit Invest Ltd
58,68%
Benefit Systems S.A.
100%
FitSport Sp. z o.o.

100%

96%
VanityStyle Sp. z o.o.

Multisport Benefit s.r.o.

* Posiadanie poĞrednie i bezpoĞrednie
ħródáo: Emitent

Podstawowe produkty i usáugi Emitenta
Na DzieĔ Zatwierdzenia Prospektu Emitent oferuje 3 podstawowe produkty:
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•

Karta MultiSport Plus

•

Programy Kafeteryjne

•

MultiBilet

Karta MultiSport Plus jest pierwszym na polskim rynku programem, który pozwala na szeroki i
nieograniczony dostp do ponad 20 usug sportowo-rekreacyjnych w sieci 2.660 Partnerów w
okoo 400 miastach na terenie caego kraju w ramach jednego abonamentu (na Dzie
Zatwierdzenia Prospektu). Program skierowany jest do pracodawców, chccych zapewni swoim
pracownikom szeroki dostp do klubów fitness w ramach uiszczanej przez pracodawc
miesicznej opaty staej w okresie obowizywania umowy z Emitentem.
Programy Kafeteryjne to produkty pozwalajce (w ramach okrelonego przez Klienta budetu i
zakresu wiadcze pozapacowych, które Klient wybiera z oferty Emitenta) na dowolny wybór
przez pracownika interesujcych go wiadcze pozapacowych. Na Dzie Zatwierdzenia
Prospektu w ramach Programów Kafeteryjnych znajduj si zarówno produkty oferowane przez
Emitenta, takie jak MultiBilet oraz sporadycznie karta MultiSport Plus jak i produkty zewntrznych
dostawców. Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu Emitent pracuje nad rozszerzeniem oferty
Programów Kafeteryjnych o dodatkowe usugi, oparte o sta sie Partnerów i system akceptacji
wasnych bonów wartociowych Emitenta.
MultiBilet to program kulturalno – rozrywkowy. Kupon MultiBilet upowania posiadacza do
jednorazowego wstpu do kina znajdujcego si w sieci Partnerów.
Dodatkowo spóka zalena Emitenta VanityStyle posiada w swojej ofercie produkt o podobnej
charakterystyce do karty MultiSport Plus, kart Fit Profit.
róda przychodów Emitenta
Karta MultiSport Plus jest gównym produktem Emitenta W 2010 roku jej udzia w strukturze
przychodów wynosi 94,4%. Mimo nieznacznego udziau Programów Kafeteryjnych (2,2%) w
strukturze przychodów, Emitent planuje w przyszoci zwikszenie ich sprzeday. MultiBilet w
2009 roku generowa jedynie 0,6% przychodu ze sprzeday.
Od pocztku dziaalnoci, najwiksza cz przychodów Emitenta generowana bya w
województwie mazowieckim. W 2007 roku stanowiy one okoo 47% przychodów. Wraz z
rozwojem firmy, rós udzia Klientów z pozostaych województw w strukturze przychodów. W
pierwszym póroczu 2010 na województwo mazowieckie przypadao okoo 1/3 przychodów.
Znaczcymi rynkami dla Emitenta s take województwa dolnolskie, maopolskie i
wielkopolskie.
Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych
Ponisze dane finansowe zostay przedstawione w oparciu o jednostkowe sprawozdania
finansowe za lata 2007 – 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie za pierwsze pórocze 2010.
Zarówno jednostkowe jak skonsolidowane sprawozdania finansowe zostay sporzdzone wg
Midzynarodowych Standardów Sprawozdawczoci Finansowej („MSSF”).
Niniejsza cz Prospektu powinna by analizowana cznie z penymi jednostkowymi i
skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Benefit Systems oraz Grupy Kapitaowej Benefit
Systems i notami objaniajcymi zamieszczonymi w Rozdziale 37 niniejszego Prospektu.
Jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 2007 – 2009 i pierwsze pórocze 2010 oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze pórocze 2010 podlegay badaniu przez
Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o.
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Wybrane dane finansowe
1p 2010 (s)

2009

2008

2007

Przychody ze sprzeda y

73.495

94.482

26.363

6.453

Zysk brutto ze sprzeda y

13.643

14.966

8.183

2.133

7.099

6.813

4.835

797

6.806

6.275

4.624

706

Zysk netto

5.134*

5.167

3.773

549

Aktywa razem

24.888

16.658

8.561

1.559

Aktywa trwae

5.639

2.968

230

159

19.249

13.690

8.331

1.400

13.735

8.605

5.438

1.026

11.154

8.052

3.123

534

Zobowizania dugoterminowe

-

7

-

-

Zobowizania krótkoterminowe

11.154

8.045

3.123

534

EBITDA
Zysk z dziaalno ci operacyjnej (EBIT)

Aktywa obrotowe
Kapita wasny
Zobowi zania

* Przypadajcy na grup
ródo: Emitent

Wybrane wska niki finansowe i operacyjne
1p 2010 (s)
Rentowno  brutto na sprzeda y
Rentowno  EBITDA
Rentowno na dziaalnoci operacyjnej (EBIT)
Rentowno  netto

2009

2008

2007

18,6%

15,8%

31,0%

33,1%

9,7%

7,2%

18,3%

12,4%

9,3%

6,6%

17,5%

10,9%

7,0%

5,5%

14,3%

8,5%

Stopa zwrotu z kapitaów wasnych (ROE)

0,60

0,95

3,68

1,15

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)

0,21

0,31

0,44

0,35

Wskanik pokrycia aktywów trwaych kapitaem
wasnym

2,44

2,90

23,64

6,45

0,81

0,94

0,57

0,52

Pynno bieca

Wska nik zadu enia kapitau wasnego

1,73

1,70

2,67

2,62

Pynno szybka

1,72

1,67

2,56

2,61

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

rentowno brutto na sprzeda y: zysk (strata) ze sprzeda y brutto / przychody ze sprzeda y,
rentowno EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzeda y,
rentowno na dziaalnoci operacyjnej: zysk (strata) na dziaalnoci operacyjnej (EBIT) / przychody ze sprzeda y,
rentowno sprzeda y netto: zysk (strata) netto / przychody ze sprzeda y,
stopa zwrot z kapitaów wasnych (ROE): zysk (strata) netto / kapita wasny (na koniec okresu, bez zysku netto za
dany okres),
stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk (strata) netto / aktywa ogóem (na koniec okresu),
wska nik pokrycia aktywów trwaych kapitaem wasnym: kapita wasny / aktywa trwae,
wska nik zadu enia kapitau wasnego: zobowizania i rezerwy na zobowizania / kapita wasny,
pynno bie ca: aktywa obrotowe / zobowizania krótkoterminowe,
pynno szybka: (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe czynne) / zobowizania
krótkoterminowe,

ródo: Emitent
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Oferta Publiczna
Emitent
Benefit Systems Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6
Sprzedajcy
Benefit Invest Ltd. z siedzib w Dublinie, Clifton House, Lower Fitzwiliam Street, Irlandia
Oferujcy
KBC Securities N.V. (Spólka Akcyjna) Oddzia w Polsce
Wielko Oferty
W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 200.000 Akcji zwykych na okaziciela Serii B
emitowanych na podstawie Uchway nr 3/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku, przy czym emisja
dochodzi do skutku pod warunkiem prawidowego subskrybowania co najmniej 150.000 Akcji
Serii B. Zarzd Emitenta na podstawie art. 432 § 4 KSH upowaniony zosta do okrelenia
ostatecznej sumy, o jak kapita zakadowy ma by podwyszony.
Sprzedajcy oferuje do 700.000 Akcji zwykych na okaziciela Serii A.
Najpóniej w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej, Emitent oraz Sprzedajcy, w uzgodnieniu z
Oferujcym, ustal odpowiednio ostateczn liczb Akcji Serii B oraz ostateczn liczb Akcji
Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty Publicznej oraz ostateczn liczb Akcji
Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.
Struktura Oferty
Na podstawie niniejszego Prospektu Akcje zostan zaoferowane wycznie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej inwestorom w podziale na:
x

Transz Inwestorów Instytucjonalnych,

x

Transz Inwestorów Indywidualnych.

Szczegóowe informacje zostay zawarte w Rozdziale 31 Prospektu.
Przewidywany Harmonogram
Do 1 kwietnia 2011 r.

Ogoszenie Przedziau Cenowego

4 kwietnia 2011 r. – 7 kwietnia 2011 r.
do godz. 16.00

Budowanie Ksigi Popytu

4 kwietnia 2011 r. – 7 kwietnia 2011 r.
do godz. 16.00

Przyjmowanie zapisów
Indywidualnych

7 kwietnia 2011 r. lub okoo tej daty

Podanie do publicznej wiadomoci Ceny Emisyjnej i
Ceny Sprzeday, ostatecznej liczby Akcji Serii B i Akcji
Sprzedawanych oraz ostatecznej wielkoci transz

8 – 12 kwietnia 2011 r. do godz. 14.00

Przyjmowanie zapisów
Instytucjonalnych

12 kwietnia 2011 r.

Ewentualne przyjcie zapisu od Subemitenta

w

w

Transzy

Transzy

Inwestorów

Inwestorów

Planowany przydzia Akcji Oferowanych
Za dat rozpoczcia Oferty Publicznej przyjmuje si dat publikacji Prospektu Emisyjnego.
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Cena Akcji Oferowanych
Cena Emisyjna bdzie jednakowa w obydwu transzach i bdzie zawieraa si w Przedziale
Cenowym ustalonym na potrzeby Budowy Ksigi Popytu. Informacja o Przedziale Cenowym
zostanie podana do publicznej wiadomoci zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomoci w trybie art.
54 ust.3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Sprzedajcy oferuje Akcje Sprzedawane po cenie równiej Cenie Emisyjnej.
Miejsce Zapisów
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy bd przyjmowane w siedzibie Oferujcego.
W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy bd przyjmowane w POK Oferujcego, których
lista znajduje si na stronie internetowej Emitenta (www.benefitsystems.pl) oraz Oferujcego
(www.kbcmakler.pl)
Emitent zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy biur przyjmujcych zapisy. Stosowna informacja
zostanie podana do publicznej wiadomoci w trybie art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie (komunikat
aktualizujcy).
Przydzia Akcji
Przydzia Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany na zasadach
proporcjonalnej redukcji zapisów.
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje w pierwszej kolejnoci zostan przydzielone
inwestorom, którzy zo zapisy w odpowiedzi na otrzymane Zaproszenie skierowane do nich w
zwizku z ich udziaem w budowie Ksigi Popytu w liczbie zgodnej z liczb podan w
Zaproszeniu (pod warunkiem prawidowego zoenia i penego opacenia zapisu).
Gwarantowanie Oferty
Zamiarem Emitenta oraz Sprzedajcego jest zawarcie z Oferujcym umowy o gwarantowanie
zapisów Inwestorów Instytucjonalnych na zasadzie subemisji inwestycyjnej (Umowa Subemisji).
Informacja o zawarciu Umowy Subemisji zostanie podana do publicznej wiadomoci w trybie art.
52 ust 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Notowanie Akcji
Akcje Emitenta nie s i nie byy przedmiotem obrotu na adnym rynku regulowanym. Zamiarem
Emitenta jest wprowadzenie wszystkich Akcji objtych Prospektem do obrotu na rynku
podstawowym GPW w systemie notowa cigych.
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ROZDZIA 2.

CZYNNIKI RYZYKA

Inwestorzy, którzy zamierzaj naby Akcje Emitenta, powinni mie na uwadze stosunkowo
wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego zwizanego z dziaalnoci Emitenta, specyfik rynku, na
którym dziaa Emitent oraz ryzyka waciwego dla instrumentów rynku kapitaowego. Poniej
przedstawione czynniki ryzyka nie stanowi wyczerpujcej listy wszystkich ryzyk zwizanych z
inwestowaniem w Akcje Emitenta. Potencjalni inwestorzy, dokonujc analizy informacji zawartych
w Prospekcie, powinni za kadym razem uwzgldnia wszystkie wymienione w nim czynniki
ryzyka oraz ewentualne inne, dodatkowe, o charakterze losowym lub niezalene od Spóki
czynniki zwizane z jej dziaalnoci, dotychczasowymi Akcjonariuszami, osobami
zarzdzajcymi i nadzorujcymi Emitenta oraz rynkiem papierów wartociowych i rodowiskiem
ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi dziaalno.
Inwestor nabywajcy Akcje Emitenta powinien zdawa sobie spraw, e ryzyko bezporedniego
inwestowania w akcje na rynku kapitaowym jest zdecydowanie wiksze od inwestycji w obligacje
skarbowe czy te jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, co zwizane jest z
nieprzewidywalnoci zmian kursów akcji, tak w krótkim, jak i w dugim okresie.
Spenienie si któregokolwiek ze wskazanych poniej czynników ryzyka moe potencjalnie mie
istotny, negatywny wpyw na dziaalno Emitenta, jego wyniki finansowe oraz ksztatowanie si
rynkowego kursu Akcji. Naley zatem wzi pod uwag, e jeden lub wicej czynników ryzyka
moe spowodowa utrat przez inwestorów czci lub nawet caoci rodków finansowych
zainwestowanych w Akcje.
W niniejszym Rozdziale odniesienia do Emitenta naley rozumie, jako odniesienia równie do
Grupy Kapitaowej, chyba e w tekcie wyranie zaznaczono inaczej.

2.1. Czynniki ryzyka zwi zane z otoczeniem Emitenta
2.1.1.

Ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej i demograficznej Polski oraz innych
krajów, w których dziaa Emitent

Ogólna sytuacja makroekonomiczna Polski, w tym czynniki takie jak tempo wzrostu PKB, poziom
inflacji i stóp procentowych, poziom inwestycji w gospodarce oraz poziom bezrobocia, ma
bezporedni wpyw na decyzje przedsibiorstw dotyczce wydatków, w tym take na wiadczenia
pracownicze. W efekcie czynniki te wpywaj take na popyt na produkty oferowane przez
Emitenta i mog mie wpyw na jego sytuacj finansow.
Mimo e ostatni kryzys gospodarczy nie wpyn negatywnie na dziaalno Emitenta, nie jest
wykluczone, e w przyszoci wpyw okresów spowolnienia gospodarczego moe w istotny
sposób zmieni wyniki finansowe osigane przez Emitenta.
W dugim okresie, na dziaalno Emitenta moe mie te wpyw zmiana struktury demograficznej
Polski, w szczególnoci starzenie si spoeczestwa. Obecnie produkty oferowane przez
Emitenta skierowane s gównie do ludzi modych oraz w rednim wieku. Wedug raportu
„Sytuacja demograficzna Polski” przygotowanego przez Rzdow Rad Ludnociow z 2009
roku, oczekiwany jest spadek liczby ludnoci do okoo 36 mln w 2035 roku, a prawie 25%
spoeczestwa ma osign w tym czasie wiek 65 lub wicej lat. Nie jest wykluczone, e wraz ze
starzeniem si spoeczestwa i zmniejszaniem si grupy docelowej Emitenta (ludzi aktywnych
zawodowo) produkty bdce obecnie w ofercie Emitenta mog przesta si cieszy tak duym
zainteresowaniem, co moe negatywnie wpyn w dugookresowej perspektywie na jego wyniki
finansowe. Zdaniem Emitenta, wpyw opisanego ryzyka bdzie ograniczony przez fakt, e na
wzór rozwinitych pastw Europy Zachodniej, w Polsce bdzie obserwowany wzrost aktywnoci
fizycznej wród starszych grup wiekowych, co stanowi moe równie potencja dla wejcia w
nowy segment rynku.
Emitent w roku 2010 rozpocz dziaalno na rynku czeskim, jako pierwsz prób ekspansji
poza granicami Polski. Poprzez dziaalno na rynkach zagranicznych, Emitent naraony jest na
szereg ryzyk zwizanych z otoczeniem ekonomicznym i prawnych takich rynków, w
szczególnoci, na Dzie Zatwierdzenia Prospektu, rynku czeskiego.
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2.1.2.

Ryzyko zwizane ze zmianami w otoczeniu prawnym oraz interpretacj przepisów
podatkowych

Niekorzystnym czynnikiem dla dziaalnoci Emitenta mog by zmieniajce si przepisy prawa
lub róne jego interpretacje. Polski system prawny charakteryzuje si czstymi zmianami
przepisów podatkowych, dlatego najistotniejsze dla Emitenta konsekwencje mog wynika ze
zmian w tej wanie dziedzinie prawa. Ponadto, wiele z obowizujcych przepisów nie zostao
sformuowanych w sposób dostatecznie precyzyjny, a czsto brakuje ich jednoznacznej wykadni.
Interpretacje przepisów podatkowych ulegaj czstym zmianom, a zarówno praktyka organów
skarbowych, jak i orzecznictwo sdowe w sferze opodatkowania nie s jednolite. W zwizku z
rozbienymi interpretacjami przepisów podatkowych, w przypadku spóki z terytorium Polski
zachodzi wiksze ryzyko, ni w przypadku spóki dziaajcej w bardziej stabilnych systemach
podatkowych. Dziaalno Emitenta oraz jej ujcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach
podatkowych mog zosta uznane przez organy podatkowe za niezgodne z przepisami
podatkowymi. Jednym z elementów ryzyka wynikajcego z unormowa podatkowych s przepisy
odnoszce si do upywu okresu przedawnienia zobowiza podatkowych, co wie si z
moliwoci weryfikacji prawidowoci naliczenia zobowiza podatkowych za dany okres.
Deklaracje podatkowe okrelajce wielko zobowizania podatkowego i wysokoci dokonanych
wpat mog by weryfikowane w drodze kontroli przez organy skarbowe w cigu piciu lat od
koca roku, w którym min termin patnoci podatku.
W przypadku przyjcia przez organy podatkowe interpretacji przepisów podatkowych odmiennej
od bdcej podstaw wyliczenia zobowizania podatkowego i zastosowanej przez Emitenta lub,
sytuacja ta moe mie istotny wpyw na dziaalno Emitenta zarówno na jego sytuacj
finansow, jak i perspektywy rozwoju.
2.1.3.

Ryzyko zmiany prawa o Zakadowym Funduszu wiadcze Socjalnych

Emitent szacuje, e okoo 60% generowanych przez niego przychodów ze sprzeday Karty
MultiSport Plus i wikszo przychodów ze sprzeday Programów Kafeteryjnych finansowanych
jest przez Klientów z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, którego tworzenie
uregulowane jest w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakadowym funduszu wiadcze
socjalnych. Zniesienie lub zmiany dotyczce wymogu tworzenia takiego Funduszu przez
pracodawców mogyby potencjalnie wpyn negatywnie na sytuacj finansow Emitenta.
Wedug wiedzy Emitenta na Dzie Zatwierdzenia Prospektu nie istniej adne inicjatywy
ustawodawcze majce na celu zmian prawa dotyczcego tworzenia Funduszy przez
pracodawców.
Emitent zaobserwowa umiarkowane zmniejszanie tendencji do finansowania zakupu kart
MultiSport Plus ze rodków pochodzcych z Funduszu. Wynika to midzy innymi z faktu coraz
czstszego wspófinansowania zakupu kart MultiSport Plus przez samych uytkowników
kocowych, a take coraz szerszego oferowania tego programu firmom mniejszym, które nie s
zobligowane przez przepisy prawa do tworzenia Funduszu Socjalnego.
2.1.4.

Ryzyko pojawiania si nowych znaczcych konkurentów

Emitent dostrzega ryzyko pojawienia si nowych konkurentów w obszarze dziaania Spóki. Moe
ono wystpi (1) ze strony zorganizowanych sieci fitness, (2) poprzez powstanie podmiotu
dziaajcego na wzór Emitenta, lub (3) poprzez wejcie na rynek oferowania usug fitness
klientom korporacyjnym duych podmiotów krajowych i zagranicznych nieobecnych dotychczas w
tym obszarze (np. Sodexo).
Prawdopodobiestwo pojawienia si konkurencji ze strony duej sieci fitness jest ograniczone
duym rozproszeniem rynku klubów fitness (przychody najwikszych sieci fitness oscyluj w
okolicach 1% szacowanej przez Emitenta, na podstawie danych GfK Polonia, wartoci rynku
fitness). Nie s widoczne take tendencje konsolidacyjne w tej brany. Na stan wiedzy Emitenta,
jest on liderem rynku. Dodatkowo w zwizku z faktem, e wikszo sieci klubów fitness w
Polsce naley do Partnerów Emitenta, nie jest on traktowany przez kluby jako konkurent. Emitent
rozpocz take inwestycje kapitaowe w wybrane sieci klubów fitness, opisane szerzej w punkcie
8.2, co dodatkowo zmniejszy ryzyko wystpienia konkurencji z ich strony.
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Ryzyko powstania podmiotu, który bdzie dziaa w sposób podobny Emitenta jest ograniczone
poprzez potrzeb poniesienia znacznych nakadów zwizanych ze sprostaniem wysokim
standardom rynkowym, których Emitent jest twórc, takim jak szeroka sie Partnerów oraz
szeroki zakres oferowanych usug, czy posiadanie odpowiednich rozwiza technologicznych.
Wymogi te nie dotyczyy Emitenta w momencie, gdy rozpoczyna swoj dziaalno. Dodatkowo
na rynku Polskim na przestrzeni 2007 i 2008 roku powstay 3 podmioty o podobnym profilu,
jednake adnej z tych firm nie udao si zdoby znacznej pozycji rynkowej.
Zdaniem Emitenta, ryzyko wejcia duych midzynarodowych dostawców wiadcze
pozapacowych w segment rynku, którego Emitent jest liderem, jest ograniczone przez fakt, e
podmioty te nie posiadaj podobnego typu produktu w adnym kraju, w którym prowadz swoj
dziaalno. Moe utrudni im to podjcie decyzji o inwestowaniu w rozwój takiego produktu w
Polsce.
2.1.5.

Ryzyko zwizane z konsolidacj sieci fitness

Emitent dostrzega ryzyko potencjalnej konsolidacji na rynku fitness. Powstanie wikszej i
silniejszej sieci klubów fitness, która uzyskaaby wiksz zdolno do konkurowania z produktami
Emitenta poprzez oferowanie na szerok skal klientom korporacyjnym wasnych karnetów
zapewniajcych stosunkowo du dostpno do obiektów fitness, mogoby wywoa presj na
spadek cen usug Emitenta, bd skutkowa przejciem czci przychodów. Dodatkowo wyjcie
tych klubów z sieci Partnerów wizaoby si z uszczupleniem oferty Emitenta.
Celem ograniczenia wystpienia takich negatywnych czynników, Emitent zacienia wspóprac z
wybranymi klubami fitness, poprzez proponowanie im umów inwestycyjnych (opisanych szerzej w
punkcie 8.2 Prospektu) majcych na celu ustabilizowanie warunków handlowych z danym
Partnerem w rednim i dugim terminie.

2.2. Czynniki ryzyka zwi zane z dziaalno ci prowadzon przez Emitenta
2.2.1.

Ryzyko niedoszacowania ceny gównego produktu – karty MultiSport Plus.

Przy ustalaniu ceny swojego sztandarowego produktu, karty MultiSport Plus, Emitent kieruje si
wasnymi szacunkami dotyczcymi czstotliwoci wizyt posiadaczy kart w klubach sportowych.
Szacunki te s oparte na analizie posiadanych danych dotyczcych aktywnoci pracowników w
przypadku rónych typów organizacji oraz dla rónych modeli finansowania produktu. Gównym
kosztem Emitenta jest koszt patnoci do Partnerów za wizyty posiadaczy karty MultiSport Plus.
Emitent jest naraony na ryzyko niedoszacowania liczby wizyt, co moe decydowa o niszej ni
zakadana rentownoci poszczególnych kontraktów. Wpyw wspomnianego ryzyka jest
ograniczany przez fakt podpisywania przez Emitenta umów z jednomiesicznym okresem
wypowiedzenia. Emitent szacuje, e umowy takie stanowi okoo 98% wszystkich podpisanych
umów. Emitent dysponuje take raportami dotyczcymi aktywnoci posiadaczy kart
poszczególnych Klientów, oraz zespoem osób odpowiedzialnych za miesiczne monitorowanie
aktywnoci i renegocjowanie umów. W momencie stwierdzenia niedoszacowania aktywnoci
posiadaczy kart poszczególnych Klientów, zespó ten przystpuje do próby renegocjacji
kontraktu, a w przypadku niepowodzenia próby, podejmuje decyzj o rozwizaniu nierentownego
kontraktu.
2.2.2.

Ryzyko zwi kszenia aktywnoci posiadaczy kart MultiSport Plus

Emitent zauwaa stopniowo rosnc aktywno fizyczn Polaków, co w bezporedni sposób
wpywa na obserwowane zwikszenie aktywnoci posiadaczy kart MultiSport Plus. Zwikszenie
aktywnoci posiadaczy kart MultiSport Plus moe stwarza ryzyko przejciowego zmniejszenia
mary na tym produkcie. Emitent dysponuje moliwociami zmiany lub rozwizania
nierentownego kontraktu, opisanymi wyej w punkcie 2.2.1.
2.2.3.

Ryzyko nieautoryzowanych wizyt

Emitent jest wiadomy ryzyka nieszczelnoci systemu ewidencji wizyt posiadaczy kart w
obiektach Partnerów, którego efektem moe by wystpowanie nieautoryzowanych wizyt, za
które Emitent musi zapaci swoim Partnerom. Wie si to z ryzykiem sztucznego podwyszania
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kosztów ponoszonych przez Emitenta, co moe wpyn na zyskowno oferowanych przez
niego produktów.
Efekty nieszczelnoci systemu w najwyszym stopniu byy widoczne w pierwszej poowie 2009
roku, kiedy to liczba nieautoryzowanych wizyt w widoczny sposób zmniejszya mar. W celu
zapobieenia takiemu ryzyku, Emitent wprowadzi niezbdne systemy i procedury kontrolne. W
szczególnoci, Emitent zainstalowa na Dzie Zatwierdzenia Prospektu, w najczciej
uczszczanych klubach sportowych, 928 czytników kart sprawdzajcych ich autentyczno,
wano karty uytkownika i rejestrujcych wizyt oraz wprowadzi szereg dziaa majcych na
celu uszczelnienie systemu, opisanych w punktach 11.2 i 16.6 Prospektu. Dziki tym dziaaniom
poziom nieautoryzowanych wizyt znaczco spad.
Ryzyko wystpienia nieautoryzowanych wizyt moe negatywnie wpyn na wyniki finansowe
Emitenta. Dodatkowo, potrzeba wprowadzenia przez Emitenta kolejnych zabezpiecze moe
wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, co równie obciy wyniki finansowe Emitenta.
2.2.4.

Ryzyko niewystarczajcej efektywnoci organizacji Emitenta

Szybki wzrost skali dziaalnoci, jaki Emitent odnotowa w ostatnich latach, spowodowa
konieczno profesjonalizacji i rozbudowy struktur zarzdczych i kontrolnych podnoszcych
efektywno dziaania Emitenta oraz reagowania na zmian warunków rynkowych. Emitent
podejmuje odpowiednie kroki zmierzajce zarówno do wdroenia zintegrowanego systemu
informatycznego CRM obsugujcego sprzeda i relacje z Partnerami (planowanego na pierwszy
kwarta 2011 roku) oraz dalsze jego dostosowywanie do potrzeb rosncej organizacji Emitenta.
System ten bdzie mia za zadanie automatyzacj znacznej czci procesów kontroli i
zarzdzania Spók. Emitent nie moe jednak wykluczy, e przy dalszym tak dynamicznym
wzrocie skali dziaalnoci bd konieczne dalsze nakady na rozbudow struktur o
specjalistyczn kadr. Zarówno niewystarczajco szybkie wdroenie nowych systemów
zarzdczych w stosunku do szybkiego wzrostu skali dziaalnoci, jak i konieczno poniesienia
dodatkowych nakadów w krótkim terminie moe niekorzystnie wpyn na sytuacje finansow
oraz perspektywy rozwoju Emitenta.
2.2.5.

Ryzyko zwizane z prowadzeniem dziaalnoci poza granicami Polski

W ramach strategii rozszerzania skali dziaalnoci nie tylko produktowo, ale i geograficznie,
Emitent w 2010 roku rozpocz dziaalno w Republice Czeskiej poprzez zaoenie spóki
MultiSport Benefit s.r.o. Emitent planuje take zbadanie potencjau oraz ekspansj w innych
krajach Europy rodkowej, pod warunkiem osignicia satysfakcjonujcych rezultatów na rynku
czeskim. Nie jest pewne, czy model biznesowy Emitenta, który sprawdzi si w Polsce sukces
przyjmie si poza granicami kraju. Wpyn na to mog rónice w prawie dotyczcym
pozapacowych wiadcze pracowniczych, rónice kulturowe, rónice w poziomie aktywnoci
sportowej lub te tradycyjnych sposobów motywacji pozapacowej w rónych krajach.
Niezrealizowanie planów na którymkolwiek z takich rynków moe mie negatywny wpyw na
wyniki finansowe Emitenta. Naley jednak zaznaczy, e Emitent przed podjciem decyzji o
wejciu na dany rynek, przeprowadza badanie potencjau tego rynku wraz analiz potencjalnych
zagroe. Dodatkowo, Emitent przyj take strategi stopniowego ponoszenia nakadów
inwestycyjnych, w sposób uwzgldniajcy zarówno biec sytuacj rynkow, jak i obserwowany
wzrost i obserwowane perspektywy rozwoju biznesu w danym kraju. Zmniejsza to wielko
potencjalnych strat w przypadku niepowodzenia inwestycji w którymkolwiek z krajów.
2.2.6.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Czynnikami majcymi istotny wpyw na dziaalno Emitenta s praca i umiejtnoci kluczowych,
wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym kadry zarzdzajcej. Zarzd Emitenta jest
zdania, e tempo rozwoju Emitenta w przyszoci bdzie w duej mierze zaleao od zachowania
zdolnoci do zatrudniania i utrzymania wysoko wykwalifikowanej kadry zarzdzajcej i
kluczowych pracowników, a utrata istotnej czci z tych osób moe mie negatywny wpyw na
dziaalno operacyjn Emitenta. Emitent do tej pory z sukcesem pozyskiwa tak kadr, czemu
sprzyjaa pozycja cenionego pracodawcy oraz unikalny klimat pracy stworzony w organizacji
Emitenta. Emitent na przestrzeni 2009 roku oraz do Dnia Zatwierdzenia Prospektu nie odnotowa
rezygnacji z pracy adnego z pracowników, uznawanych przez Emitenta za kluczowych.
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Obecnie na rynku obserwuje si jednak, powolny wzrost konkurencji o wykwalifikowany personel.
Emitent przyj strategi dodatkowego motywowania kluczowych pracowników, czemu suy
midzy innymi wprowadzony przez Emitenta program motywacyjny dla kadry zarzdzajcej i
kluczowych pracowników, opisany szczegóowo w punkcie 17.3 Prospektu. Mimo to, nie ma
pewnoci czy Emitent nadal bdzie w stanie skutecznie pozyskiwa i utrzyma wysoko
wykwalifikowanych pracowników.
2.2.7.

Ryzyko zwizane ze wzrostem kosztów zatrudnienia

Istnieje ryzyko, e wraz ze zmniejszaniem si stopy bezrobocia nadal bdzie utrzymywaa si
tendencja wzrostu oczekiwa pacowych osób zatrudnionych w wikszoci bran polskiej
gospodarki. Obserwowana w skali caej gospodarki presja na wzrost pac, tylko nieznacznie
zahamowana przez kryzys, moe doprowadzi do wzrostu kosztów operacyjnych ponoszonych
przez Emitenta, co moe negatywnie oddziaywa na przysze wyniki finansowe Emitenta.
Rosnce oczekiwania pacowe, szczególnie poród osób z bogatym dowiadczeniem i
wyksztaceniem, mog te by przyczyn trudniejszego pozyskiwania w przyszoci nowych
pracowników przez Emitenta i tym samym wpywa negatywnie na zakadane tempo i
efektywno planowanego rozwoju skali prowadzonej dziaalnoci.
Struktura zatrudnienia Emitenta wskazuje na 20-25% udzia pracowników z bogatym
dowiadczeniem i wyksztaceniem i w tej grupie Emitent oczekuje potencjalnej presji na wzrost
pac. Emitent szacuje jednak, e warto zwizanego z tym kosztu zatrudnienia nie powinna
istotnie wpywa na wyniki Spóki, poniewa udzia wartoci wynagrodze do przychodu na dzie
Zatwierdzenia Prospektu ksztatuje si na poziomie ok. 5%.
2.2.8.

Ryzyko pozyskania niszych wpywów z Emisji Akcji Serii B, nieosigni cia
zamierzonych efektów, nieefektywnego wykorzystania, niezrealizowania lub
opó nienia w realizacji celów emisji

Wedug stanu na Dzie Zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent nie przewiduje zagroenia
zwizanego z brakiem, bd opónieniem realizacji celów wskazanych w Rozdziale 9 Prospektu.
Jednake, biorc pod uwag dynamicznie zmieniajce si otoczenie, Emitent nie wyklucza, e
niektóre z poród celów emisji bd musiay zosta opónione w czasie. Emitent widzi take
ryzyko zmiany celów emisji, zmiany kolejnoci ich realizacji oraz przesuni rodków w ramach
przedstawianych w Prospekcie celów emisji. Jednoczenie istnieje ryzyko, e zrealizowanie
celów emisji nie zapewni Emitentowi w peni realizacji zaoonej strategii.
Realizacja celów emisji zakada pozyskanie od 20-25 mln PLN z emisji Akcji Serii B. Istnieje
ryzyko, e w procesie Budowy Ksigi Popytu zostanie ustalona cena Emisyjna nisza od
zakadanej w kalkulacji wpywów z Emisji lub nie bdzie odpowiedniego popytu na akcje
Emitenta, a w konsekwencji wpywy z Emisji bd nisze od zakadanych. W takim przypadku
Emitent zakada moliwo skorzystania z finansowania dunego. Nie jest wykluczone, e
pozyskanie takiego finansowania moe by utrudnione
W ramach realizacji celów emisji, Emitent planuje inwestycje o charakterze udziaowym w spóki
mogce wzbogaci portfel produktów Emitenta oraz inwestycje w formie poyczek
konwertowanych na udziay, bd bezporednio w udziay podmiotów dziaajcych na rynku
fitness. Emitent zidentyfikowa wstpn list podmiotów zoonych z sieci klubów fitness i firm o
komplementarnej ofercie produktowej bdcych potencjalnym celem przejcia bd inwestycji o
charakterze poyczkowym, szerzej opisanych w punkcie 16.2. Jednake na Dzie Zatwierdzenia
Prospektu nie zostay powzite adne wice zobowizania lub uzgodnienia dotyczce
potencjalnej transakcji i nie ma pewnoci, e te potencjalne transakcje dojd do skutku. Moe
równie zaistnie ryzyko, e czna kwota przeznaczona na inwestycje w spóki moe róni si
od kwoty wskazanej w celach emisji, przejcie bd inwestycja w formie poyczki konwertowanej
na udziay moe zakoczy si niepowodzeniem, ewentualnie synergia operacyjna moe nie
zosta osignita, kluczowe osoby zarzdzajce mog odej z firmy czy mog pojawi si
problemy z poczeniem i integracj Emitenta z przejt spók. Moe równie okaza si, e
sytuacja finansowa przejtej spóki bdzie za, pojawi si problemy z pynnoci finansow, co
bdzie wymagao przeprowadzenia procesu restrukturyzacji przejmowanego podmiotu, Wszystko
to mogoby mie negatywny wpyw na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta.

16

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

Negatywne skutki wystpienia opisanych wyej czynników jest neutralizowane poprzez fakt braku
koncentracji znacznych kwot na realizacj jednego z celów emisji, w tym na inwestycj w
pojedynczy podmiot. Dodatkowo cz celów emisji stanowi kontynuacj inwestycji poniesionych
ju w przeszoci, których pozytywne efekty byy ju stwierdzone przez Emitenta.
2.2.9.

Ryzyko jakoci usug Partnerów

Na postrzeganie jakoci produktów oferowanych przez Emitenta ma wpyw jako usug
oferowanych przez jego Partnerów. Pogorszenie standardów usug u znacznej liczby Partnerów
moe spowodowa pogorszenie wizerunku Emitenta, co moe si negatywnie przeoy na jego
wyniki finansowe.
Emitent sprawnie reaguje na pojedyncze sygnay otrzymywane od Klientów i uytkowników
kocowych, zwizane z pogorszeniem si jakoci usug wiadczonych przez Partnerów.
Sugerowane wówczas dziaania korygujce do Partnerów powoduj polepszenie jakoci lub (w
przypadku uchylania si przez Partnera od dziaa naprawczych) skutkuj moliwym
rozwizaniem umowy.
2.2.10.

Ryzyko dominujcego wpywu gównego akcjonariusza na decyzje podejmowane
w Spóce

Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu podmiotem dominujcym Emitenta jest Benefit Invest Ltd. z
siedzib w Dublinie (Irlandia), w którym podmiotem dominujcym jest Agnieszka Van Bergh,
maonka Jamesa Van Bergha. Benefit Invest Ltd bezporednio posiada 58,7% gosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. James Van Bergh posiada bezporednio 28,1% gosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Oferta obejmuje nie wicej ni 200.000 nowo emitowanych Akcji Serii B oraz nie wicej ni
700.000 Akcji Sprzedawanych. Intencj Pana Jamesa Van Bergh z maonk jest, aby po
podwyszeniu kapitau zakadowego i sprzeday akcji, ich udzia w kapitale zakadowym Spóki
pozosta na poziomie nie niszym ni 51%. Posiadajc akcje, które daj prawo do wikszoci
gosów na Walnym Zgromadzeniu, ww. akcjonariusze bd mieli moliwo wywierania
dominujcego wpywu na decyzje Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz na
prowadzon przez Emitenta polityk rozwoju. Z tego wzgldu istnieje ryzyko, i nabywcy
papierów wartociowych, bdcych przedmiotem Oferty, nie bd posiadali znaczcego wpywu
na dziaalno Emitenta.

2.3. Czynniki ryzyka zwi zane z inwestowaniem w papiery warto ciowe
2.3.1.

Ryzyko niedostatecznej pynnoci rynku i waha kursu akcji

Akcje Emitenta nie byy do tej pory notowane na adnym rynku regulowanym oraz w adnym
alternatywnym systemie obrotu. Nie ma wic pewnoci, i akcje Emitenta bd przedmiotem
aktywnego obrotu po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW. Kurs Akcji moe by niszy ni cena
Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej na skutek szeregu czynników, w tym:
•

okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta,

•

liczby oraz pynnoci notowanych akcji Emitenta,

•

waha kursów wymiany walut,

•

poziomu inflacji.

Kursy akcji i pynno akcji spóek notowanych na GPW zale od liczby oraz wielkoci zlece
kupna i sprzeday skadanych przez inwestorów giedowych. Zachowanie inwestorów jest
równie uzalenione od czynników niezwizanych bezporednio z sytuacj finansow Emitenta,
do których naley zaliczy m.in. ogóln sytuacj makroekonomiczn Polski, sytuacj na
zagranicznych rynkach giedowych. Nie mona zapewni, i Inwestor nabywajcy Akcje
Oferowane bdzie móg je zby w dowolnym terminie i po satysfakcjonujcej cenie.
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2.3.2.

Ryzyko niedojcia do skutku emisji Akcji Serii B

Emisja Akcji Serii B nie dochodzi do skutku w przypadku, kiedy:
•

nie zostanie subskrybowanych i naleycie opaconych co najmniej 150.000 Akcji Serii B na
zasadach opisanych w Prospekcie,

•

w przypadku skorzystania przez Zarzd Emitenta z uprawnienia wynikajcego z art. 432 §
4 KSH, istnieje ryzyko, e emisja moe nie doj do skutku take w przypadku, gdy liczba
subskrybowanych akcji bdzie co najmniej równa 150.000 akcjom, ale w ramach
subskrypcji nie zostanie osignita ostateczna suma o jak kapita ma by podwyszony,

•

Zarzd nie zoy do sdu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyszenia kapitau
zakadowego w terminie szeciu miesicy od zatwierdzenia Prospektu, przy czym wniosek
o zatwierdzenie Prospektu zostanie zoony przed upywem czterech miesicy od dnia
powzicia uchway o podwyszeniu kapitau zakadowego,

•

sd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyszenia
kapitau zakadowego Emitenta.

Rejestracja podwyszenia kapitau zakadowego uzaleniona jest równie od zoenia przez
Zarzd owiadczenia okrelajcego wielko podwyszenia kapitau zakadowego na podstawie
liczby Akcji Serii B objtych wanymi zapisami. Owiadczenie, o którym mowa powyej, zgodnie
z art. 310 Kodeksu Spóek Handlowych, w zwizku z art. 431 § 7 Kodeksu Spóek Handlowych,
powinno okreli wysoko kapitau zakadowego po zakoczeniu subskrypcji Akcji Serii B w
granicach okrelonych w uchwale o podwyszeniu kapitau zakadowego w drodze emisji Akcji
Serii B. Niezoenie powyszego owiadczenia przez Zarzd spowodowaoby niemono
dojcia do skutku emisji Akcji Serii B.
Brak rejestracji podwyszenia kapitau zakadowego moe spowodowa zamroenie rodków
finansowych na pewien czas i utrat potencjalnych korzyci przez Inwestorów, bowiem wpacone
kwoty zostan zwrócone osobom subskrybujcym Akcje Serii B bez jakichkolwiek odsetek i
odszkodowa.
2.3.3.

Ryzyko zwizane ze stosowaniem art. 432 § 4 KSH

Art. 432 § 4 KSH stanowi, e uchwaa o podwyszeniu kapitau zakadowego w przypadku oferty
publicznej moe zawiera upowanienie zarzdu lub rady nadzorczej do okrelenia ostatecznej
sumy, o jak kapita zakadowy ma zosta podwyszony, przy czym tak okrelona suma nie moe
by nisza ni okrelona przez walne zgromadzenie suma minimalna, ani te nie moe by
wysza ni okrelona przez walne zgromadzenie suma maksymalna.
Emitent zwraca uwag, e zgodnie ze stanowiskiem Urzdu Komisji Nadzoru Finansowego
skorzystanie przez Zarzd Emitenta z moliwoci przewidzianej w art. 432 § 4 KSH oznacza, e
suma, o jak kapita zakadowy bdzie podwyszony nie moe zosta ju zmieniona, jak równie
brak jest podstaw, aby zarzd dokona oznaczenia ostatecznej sumy podwyszenia poprzez
wskazanie minimalnej i maksymalnej wartoci podwyszenia mieszczcej si w granicach
wyznaczonych przez walne zgromadzenie.
Dodatkowo naley mie na uwadze, e subskrybowanie mniejszej liczby akcji ni wynikajca z
okrelonej przez zarzd ostatecznej sumy podwyszenia moe budzi wtpliwoci, czy emisja
dosza do skutku, a w konsekwencji moe skutkowa odmow rejestracji podwyszenia kapitau
zakadowego oraz e subskrybowanie wikszej liczby akcji ni wynikajcej z okrelonej przez
zarzd ostatecznej sumy podwyszenia spowoduje, e zarzd spóki przydzielajc akcje, dokona
redukcji zapisów.
2.3.4.

Ryzyko zwizane z subskrypcj i opaceniem zapisu

Wszelkie konsekwencje wynikajce z niewaciwego wypenienia formularza zapisu na Akcje
Oferowane ponosi osoba skadajca zapis.
Niedokonanie wpaty na Akcje Oferowane w okrelonym terminie oraz na warunkach okrelonych
w Prospekcie skutkuje niewanoci zapisu.
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2.3.5.

Ryzyko zwizane z notowaniem Akcji Serii A, Akcji serii B oraz Praw do Akcji
Serii B

Ryzyko to zwizane jest zarówno z moliwoci niedopuszczenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz
Praw do Akcji Serii B do obrotu giedowego, jak równie z charakterem obrotu prawami do akcji
na rynku giedowym.
Dopuszczenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B wymaga szczegóowych
ustale pomidzy Emitentem, Oferujcym, KDPW i GPW.
Rozpoznajc wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giedowego, Zarzd
GPW bierze pod uwag:
•

sytuacj finansow Emitenta i jej prognoz, zwaszcza rentowno, pynno, zdolno do
obsugi zaduania, jak równie inne czynniki majce wpyw na wyniki finansowe Emitenta,

•

perspektywy rozwoju Emitenta, a zwaszcza ocen moliwoci realizacji zamierze
inwestycyjnych z uwzgldnieniem róde ich finansowania,

•

dowiadczenie oraz kwalifikacje czonków organów zarzdczych i nadzorczych Emitenta,

•

warunki, na jakich emitowane byy instrumenty finansowe,

•

bezpieczestwo obrotu giedowego i interes jego uczestników.

Akcje Emitenta bd dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowa giedowych po
spenieniu przez Emitenta warunków, o których mowa w § 2 i § 3 Rozporzdzenia w sprawie
szczegóowych warunków, jakie musi spenia rynek oficjalnych notowa giedowych oraz
emitenci papierów wartociowych notowanych na tym rynku.
Emitent dooy wszelkich stara, aby speni wszelkie kryteria dopuszczenia instrumentów
finansowych do obrotu giedowego Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji Serii B.
Charakter obrotu Praw do Akcji Serii B rodzi równie ryzyko, i w sytuacji niedojcia emisji Akcji
Serii B do skutku w wyniku odmowy zarejestrowania podwyszenia kapitau przez sd rejestrowy
– posiadacz Praw do Akcji Serii B otrzyma jedynie zwrot rodków wynikajcych z iloczynu liczby
Praw do Akcji Serii B znajdujcych si na rachunku Inwestora oraz Ceny Emisyjnej Akcji Serii B.
Dla Inwestora, który nabdzie Prawo do Akcji Serii B na GPW moe to oznacza poniesienie
straty w sytuacji, gdy cena, jak zapaci on na rynku wtórnym za to Prawo do Akcji Serii B bdzie
wysza od Ceny Emisyjnej Akcji Serii B. Niedopuszczenie Praw do Akcji Serii B do obrotu
giedowego moe oznacza dla Inwestorów brak moliwoci zbywania przydzielonych papierów
do dnia debiutu Akcji Serii B na GPW.
2.3.6.

Ryzyko opó nienia we wprowadzaniu Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do
Akcji Serii B do obrotu giedowego lub odmowa wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji
Serii B i Praw do Akcji Serii B do obrotu giedowego

Emitent dooy wszelkich stara, aby wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do Akcji
Serii B do obrotu giedowego nastpio w moliwie najkrótszym terminie. Emitent dokona
wszelkich czynnoci zmierzajcych do wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Praw do
Akcji Serii B do obrotu giedowego niezwocznie po nastpieniu okolicznoci, które to umoliwiaj.
Wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym wymaga spenienia szeregu
warunków, m.in. zarejestrowania Akcji Serii B we waciwym dla Emitenta sdzie rejestrowym,
rejestracji Akcji Serii B w KDPW jak równie asymilacji tych akcji z Akcjami Serii A. Nie mona
wykluczy, i procedura spenienia powyszych warunków opóni wprowadzenie Akcji Serii B w
stosunku do planowanego terminu.
Emitent zwraca szczególn uwag, i zgodnie z Rozporzdzeniem w sprawie szczegóowych
warunków, jakie musi spenia rynek oficjalnych notowa giedowych oraz emitenci papierów
wartociowych notowanych na tym rynku oraz zwaywszy, e Zarzd GPW podejmuje decyzje w
sprawie wniosków emitentów o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giedowego
jednoczenie praw do akcji nowej emisji oraz akcji ju istniejcych, po szczegóowej analizie
obejmujcej w szczególnoci wysoko i struktur oferty, struktur wasnoci, ewentualne umowy
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typu „lock-up” oraz inne okolicznoci zwizane z wnioskiem, w przypadku niespenienia
okrelonych kryteriów istnieje ryzyko niedopuszczenia Akcji Serii A do notowa wczeniej ni po
rejestracji podwyszenia kapitau zakadowego w drodze emisji Akcji Serii B oraz ich asymilacji z
Akcjami Serii A.
Emitent informuje, i istnieje równie ryzyko wystpienia sytuacji, w której Zarzd GPW odmówi
dopuszczenia lub wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B lub Praw do Akcji Serii B do obrotu
giedowego. Zgodnie z § 11 Regulaminu GPW Zarzd GPW moe uchyli uchwa o
dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu giedowego, jeeli w terminie 6 miesicy od
dnia jej wydania nie zostanie zoony wniosek o wprowadzenie tych instrumentów finansowych
do obrotu giedowego.
Jednoczenie w zwizku ze stanowiskiem Zarzdu GPW z dnia 12 wrzenia 2006 r. w sprawie
szczególnych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giedowego niektórych
instrumentów finansowych, spóki planujce jednoczesne notowanie praw do akcji nowej emisji z
akcjami ju istniejcymi, powinny liczy si z moliwoci dopuszczenia takich akcji nie wczeniej
ni po rejestracji podwyszenia kapitau zakadowego i ich asymilacji z akcjami nowej emisji.
Naley zatem liczy si z okolicznoci, i obrót na GPW nabytymi Akcjami Sprzedawanymi
moe by moliwy dopiero po zarejestrowaniu podwyszenia kapitau zakadowego w drodze
emisji Akcji Serii B.
2.3.7.

Ryzyko zawieszenia notowa

Zgodnie z § 30 Regulaminu Giedy, Zarzd Giedy moe zawiesi obrót papierami wartociowymi
na okres trzech miesicy:
•

na wniosek Emitenta,

•

jeeli uzna, e wymaga tego interes i bezpieczestwo uczestników obrotu,

•

jeeli Emitent narusza przepisy obowizujce na GPW.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, prawo do czasowego lub bezterminowego
wykluczenia akcji z obrotu giedowego przysuguje równie KNF w przypadku stwierdzenia
niewykonywania lub nienaleytego wykonywania przez Emitenta szeregu obowizków, do
których odwouje si art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Przed wydaniem takiej decyzji,
KNF zasiga opinii GPW.
2.3.8.

Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giedowego

Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Giedy, Zarzd Giedy moe wykluczy akcje spóki z obrotu
giedowego:
•

jeeli ich zbywalno stanie si ograniczona,

•

na danie KNF zgoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi,

•

w przypadku zniesienia ich dematerializacji,

•

w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez waciwy organ
nadzoru.

Ponadto, oprócz wyej wymienionych przypadków wykluczenia, na podstawie § 31 ust. 2
Regulaminu Giedy, Zarzd Giedy moe wykluczy akcje spóki z obrotu giedowego:
•

jeeli przestay spenia pozostae warunki dopuszczenia do obrotu giedowego poza
okrelonymi w § 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giedy,

•

jeeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowizujce na GPW,

•

na wniosek Emitenta,

•

wskutek ogoszenia upadoci Emitenta lub w przypadku oddalenia przez sd wniosku o
ogoszenie upadoci z powodu braku rodków majtku Emitenta na zaspokojenie kosztów
postpowania,
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•

jeeli uzna, e wymaga tego interes i bezpieczestwo uczestników obrotu,

•

wskutek podjcia decyzji o poczeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przeksztaceniu,

•

jeeli w cigu ostatnich 3 miesicy nie dokonano adnych transakcji giedowych na danym
papierze wartociowym,

•

wskutek podjcia przez Emitenta dziaalnoci zakazanej przez obowizujce przepisy
prawa,

•

wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, prawo do czasowego lub bezterminowego
wykluczenia akcji z obrotu giedowego przysuguje równie KNF w przypadku stwierdzenia
niewykonywania lub nienaleytego wykonywania przez Emitenta szeregu obowizków, do
których odwouje si art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Przed wydaniem takiej decyzji,
KNF zasiga opinii GPW.
2.3.9.

Ryzyko zwizane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Emitenta

W sytuacji przeprowadzenia publicznych emisji przez inne podmioty w czasie trwania Publicznej
Oferty Emitenta, istnieje ryzyko niszego zainteresowania potencjalnych Inwestorów akcjami
Emitenta. Oznacza to zwikszenie ryzyka niepowodzenia emisji, a co za tym idzie, nie
pozyskania przez Emitenta pochodzcych z niej rodków finansowych.
2.3.10.

Ryzyko zwizane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w
zwizku z Ofert Publiczn

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w zwizku z ofert publiczn na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, wprowadzajcego lub inne podmioty uczestniczce w
tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzajcego, albo uzasadnionego
podejrzenia, e takie naruszenie moe nastpi, KNF, z zastrzeeniem art. 19 Ustawy o Ofercie
Publicznej, moe:
•

nakaza wstrzymanie rozpoczcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu na okres
nie duszy ni 10 dni roboczych, lub

•

zakaza rozpoczcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub

•

opublikowa, na koszt emitenta lub wprowadzajcego, informacj o niezgodnym z prawem
dziaaniu w zwizku z ofert publiczn.

2.3.11.

Ryzyko zwizane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w
zwizku z ubieganiem si o dopuszczenie akcji oferowanych do obrotu na rynku
regulowanym

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w zwizku z ubieganiem si o dopuszczenie papierów
wartociowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
emitenta lub inne podmioty wystpujce w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego
podejrzenia, e takie naruszenie moe nastpi, KNF z zastrzeeniem art. 19 Ustawy o Ofercie
Publicznej, moe:
•

nakaza wstrzymanie dopuszczenia papierów wartociowych do obrotu na rynku
regulowanym na okres nie duszy ni 10 dni roboczych,

•

zakaza dopuszczenia papierów wartociowych do obrotu na rynku regulowanym,

•

opublikowa na koszt emitenta lub wprowadzajcego, informacj o niezgodnym z prawem
dziaaniu w zwizku z ubieganiem si o dopuszczenie papierów wartociowych do obrotu
na rynku regulowanym.
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2.3.12.

Ryzyko naoenia przez KNF kar na inwestorów w przypadku niedopenienia
wymaganych prawem obowizków

Na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, na kadego, kto:
•

nabywa lub zbywa papiery wartociowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67
tej ustawy,

•

nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 tej ustawy, lub dokonuje
takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków okrelonych w tych przepisach,

•

przekracza okrelony próg ogólnej liczby gosów bez zachowania warunków, o których
mowa w art. 72-74 tej ustawy,

•

nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 tej ustawy,

•

nie ogasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w
terminie obowizku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,

•

nie ogasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o
których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5,

•

nie ogasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadku, o którym
mowa w art. 90a ust. 1,

•

wbrew daniu, o którym mowa w art. 78 tej ustawy, w okrelonym w nim terminie, nie
wprowadza niezbdnych zmian lub uzupenie w treci wezwania albo nie przekazuje
wyjanie dotyczcych jego treci,

•

nie dokonuje w terminie zapaty rónicy w cenie akcji, w przypadku okrelonym w art. 74
ust. 3 tej ustawy,

•

w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cen nisz ni
okrelona na podstawie art. 79 tej ustawy,

•

bezporednio lub porednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1
lub 3 albo art. 88a,

•

nabywa akcje wasne z naruszeniem trybu, terminów i warunków okrelonych w art. 72-74,
art. 79 lub art. 91 ust. 6 tej ustawy,

•

dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 tej
ustawy,

•

nie czyni zado daniu, o którym mowa w art. 83 tej ustawy,

•

wbrew obowizkowi, okrelonemu w art. 86 ust. 1 tej ustawy, nie udostpnia dokumentów
rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjanie,

•

nie wykonuje obowizku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 tej ustawy,

•

dopuszcza si czynu okrelonego w pkt 1-11a, dziaajc w imieniu lub interesie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajcej osobowoci prawnej,

KNF moe, w drodze decyzji nastpujcej po przeprowadzeniu rozprawy, naoy kar pienin
do wysokoci 1 mln PLN.
Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, kto proponuje publiczne nabycie papierów
wartociowych bez wymaganego ustaw:
•

zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego albo stwierdzenia
równowanoci informacji w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w
prospekcie emisyjnym lub

•

udostpnienia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego do publicznej
wiadomoci lub wiadomoci zainteresowanych inwestorów,

podlega grzywnie do 1 mln PLN albo karze pozbawienia wolnoci do lat dwóch, albo obu tym
karom cznie.

22

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

Tej samej karze podlega, kto proponuje publicznie nabycie papierów wartociowych w inny
sposób ni w drodze oferty publicznej. Kto dopuszcza si ww. czynów, dziaajc w imieniu lub
interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajcej osobowoci prawnej,
podlega grzywnie do 1.000.000 PLN albo karze pozbawienia wolnoci do lat dwóch, albo obu tym
karom cznie. W przypadku mniejszej wagi czynu, wymiar grzywny wynosi 250.000 PLN.
2.3.13.

Ryzyko zwizane z moliwoci niewypenienia lub naruszenia okrelonych
obowizków przewidzianych w regulacjach prawnych rynku regulowanego –
uprawnienia KNF

W sytuacji, gdy spóki publiczne nie dopeniaj okrelonych obowizków wymienionych w art. 157
i 158 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF moe naoy na podmiot, który nie
dopeni obowizków, kar pienin do wysokoci 1.000.000 PLN albo moe wyda decyzj o
wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, albo naoy obie kary cznie.
W sytuacji, gdy spóki publiczne nie wykonuj lub wykonuj nienaleycie obowizki, wskazane w
art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF moe naoy na podmiot, który nie dopeni
obowizków, kar pienin do wysokoci 1.000.000 PLN albo moe wyda decyzj o
wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, albo naoy obie kary cznie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy
obrót okrelonymi papierami wartociowymi jest dokonywany w okolicznociach wskazujcych na
moliwo zagroenia prawidowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczestwa
obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na danie KNF, GPW zawiesza
obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie duszy ni miesic. Na danie KNF, GPW
wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartociowe, w przypadku, gdy obrót nimi
zagraa w sposób istotny prawidowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub
bezpieczestwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
2.3.14.

Ryzyko zwizane z odmow przyjmowania deklaracji nabycia Akcji Oferowanych
oraz zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej

Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych na zasadach okrelonych w Prospekcie s rezydenci i nierezydenci w
rozumieniu Prawa Dewizowego. Sporód wyej wymienionych Inwestorów zapisy na Akcje
Oferowane bd mogy zoy jedynie te podmioty, które zostan zaproszone przez Emitenta za
porednictwem Oferujcego do uczestnictwa w procesie budowania Ksigi Popytu, a po jego
zakoczeniu otrzymaj ponadto zaproszenie do zoenia zapisu. Zgodnie z powyszym, zwraca
si uwag Inwestorom, e osoby niespeniajce ww. kryteriów musz si liczy z ryzykiem
odmowy przyjcia deklaracji nabycia Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
oraz ryzykiem odmowy przyjcia zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
2.3.15.

Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów

W przypadku zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych, gdy czna liczba Akcji Serii B w
zapisach przekroczy czn liczb Akcji Serii B moliwych do przydzielenia w tej transzy, zapisy
zostan proporcjonalnie zredukowane, co oznacza nabycie przez inwestora Akcji Serii B w liczbie
mniejszej, ni oczekiwa. Jeli liczba Akcji Serii B w tych zapisach znacznie przekroczy liczb
Akcji Serii B moliw do przydzielenia, stopie redukcji zapisów bdzie znaczny. rodki z tytuu
redukcji zapisów zostan zwrócone bez odsetek i odszkodowa, w terminie 7 dni roboczych od
dnia przydziau Akcji Serii B.
2.3.16.

Ryzyko odwoania lub zawieszenia Oferty Publicznej

Emitent moe podj decyzj o odwoaniu lub zawieszeniu Oferty Akcji Nowej Emisji w kadym
czasie przed publikacj Prospektu, bez podawania przyczyn.
Przesunicie terminów Oferty Publicznej moe by dokonane przez Emitenta w kadym czasie
przed publikacj Prospektu, bez podawania przyczyn i bez jednoczesnego wskazania nowych
terminów Oferty Publicznej. Emitent ma prawo ustalenia ww. terminów w terminie póniejszym.
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Emitent moe odwoa lub zawiesi Ofert Akcji Nowej Emisji Ofert Sprzeday Akcji
Sprzedawanych po publikacji Prospektu, a przed przydziaem akcji, jedynie z wanych powodów,
do których zalicza si odpowiednio:
•

nage i nieprzewidziane wczeniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, wiata
lub Emitenta, które mog mie istotny negatywny wpyw na rynki finansowe, gospodark
kraju lub na dalsz dziaalno Emitenta, w tym zapewnienia przedstawione przez
Emitenta w Prospekcie,

•

nage i nieprzewidywalne zmiany majce bezporedni wpyw na dziaalno operacyjn
Emitenta,

•

istotna negatywna zmiana dotyczca dziaalnoci, sytuacji finansowej lub wyników
operacyjnych Emitenta,

•

wystpienie innych nieprzewidzianych okolicznoci powodujcych, e przeprowadzenie
Oferty Publicznej i przydziau Akcji byoby niemoliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta.

Ponadto Emitent moe podj decyzj o odwoaniu Oferty Publicznej po przeprowadzeniu
procesu Budowy Ksigi Popytu, a przed rozpoczciem zapisów, gdy wynik procesu Budowy
Ksigi Popytu okae si niesatysfakcjonujcy dla Emitenta. W sytuacji, gdy ogoszone zostanie
odwoanie Publicznej Oferty, wszystkie deklaracje zoone w trakcie tworzenia Ksigi Popytu
bd anulowane.
Ponadto Emitent moe odwoa Ofert Publiczn po przeprowadzeniu zapisów, a przed
przydziaem akcji, gdy wynik zapisów okae si niesatysfakcjonujcy dla Emitenta, a w
szczególnoci, gdy popyt na Akcje Oferowane nie zapewni warunków do wprowadzenia akcji do
obrotu na rynku regulowanym.
Jeeli Emitent podejmie decyzj o odwoaniu Oferty Akcji Nowej Emisji, wówczas Oferta
Sprzeday Akcji Sprzedawanych równie nie dochodzi do skutku.
Jeeli Emitent podejmie decyzj o zawieszeniu Oferty Akcji Nowej Emisji, wówczas Oferta
Sprzeday Akcji Sprzedawanych równie zostanie zawieszona.
W przypadku odwoania lub zawieszenia Oferty Akcji Nowej Emisji, stosowna decyzja Emitenta
zostanie podana do wiadomoci publicznej w trybie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51
Ustawy o Ofercie Publicznej.
Decyzje w przedmiocie odwoania lub zawieszenia Oferty Akcji Nowej Emisji bd podejmowane
samodzielnie przez Emitenta.
Sprzedajcy moe samodzielnie podj decyzj o zmniejszeniu liczby Akcji Sprzedawanych lub
podj decyzj o odstpieniu od Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych, przy czym decyzj tak
moe podj najpóniej do czasu ustalenia Ceny Emisyjnej. Decyzja Sprzedajcego w
przedmiocie zmniejszenia liczby Akcji Sprzedawanych lub w przedmiocie odstpienia od
sprzeday Akcji Sprzedawanych, nie ma wpywu na Ofert Akcji Nowej Emisji. Sprzedajcy nie
moe podj decyzji o zawieszeniu Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych.
W przypadku odwoania Oferty Akcji Nowej Emisji oraz Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych,
Akcje Emitenta nie zostan wprowadzone do obrotu na adnym rynku regulowanym.
W przypadku odwoania Oferty Akcji Nowej Emisji oraz Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych
Inwestorom, którzy zoyli i opacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpaconych przez nich
rodków w sposób wskazany przez Inwestora w formularzu zapisu. Zwrot rodków zostanie
dokonany w terminie 7 dni roboczych od dnia podania do wiadomoci publicznej informacji o
odwoaniu Oferty Akcji Nowej Emisji oraz Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych, bez adnych
odsetek i odszkodowa.
Jeeli decyzja o zawieszeniu Oferty Akcji Nowej Emisji zostanie podjta w okresie od
rozpoczcia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych do dnia przydziau Akcji
Oferowanych, zoone zapisy jak równie dokonane wpaty bd w dalszym cigu uwaane za
wane, jednake inwestorzy bd uprawnieni do uchylenia si od skutków prawnych zoonych
zapisów poprzez zoenie odpowiedniego owiadczenia w terminie dwóch dni roboczych od dnia
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udostpnienia do publicznej wiadomoci aneksu do prospektu dotyczcego zawieszenia Oferty
Akcji Nowej Emisji.
2.3.17.

Ryzyko zwizane z odmow zatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu.

W przypadku odmowy zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF przed rozpoczciem Oferty
Publicznej, KNF nakae wstrzymanie rozpoczcia Oferty Publicznej. Tym samym odmowa
zatwierdzenia aneksu przed rozpoczciem Oferty Publicznej przez KNF nie wywoa jakichkolwiek
skutków dla inwestorów.
W przypadku odmowy zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF po rozpoczciu Oferty
Publicznej, KNF moe m.in. nakaza jej przerwanie lub zakaza ubiegania si o dopuszczenie
lub wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu.
2.3.18.

Ryzyko niedopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku podstawowym GPW

Jednym z kryteriów, jakie musz speni akcje, aby zostay dopuszczone do obrotu na rynku
oficjalnych notowa, jest rozproszenie akcji zapewniajce pynno obrotu (§ 3 ust. 6 Regulaminu
GPW).
Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie
szczegóowych warunków, jakie musi spenia rynek oficjalnych notowa giedowych oraz
emitenci papierów wartociowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr 84, poz.
547), spóka prowadzca rynek oficjalnych notowa zapewnia, aby do obrotu na tym rynku
dopuszczone byy wycznie akcje speniajce cznie nastpujce warunki:
1.

zostay dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,

2.

ich zbywalno nie jest ograniczona,

3.

wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostay objte wnioskiem do waciwego
organu spóki prowadzcej rynek oficjalnych notowa,

4.

iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objtych wnioskiem, a w przypadku gdy
okrelenie tej ceny nie jest moliwe – kapitay wasne emitenta, wynosz co najmniej
równowarto w zotych 1 mln EUR,

5.

w dacie zoenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objtych wnioskiem, zapewniajc
pynno obrotu tymi akcjami.

Rozproszenie akcji zapewnia pynno obrotu, jeeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których kady
posiada nie wicej ni 5% ogólnej liczby gosów na Walnym Zgromadzeniu, znajduje si: (a) co
najmniej 25% akcji spóki objtych wnioskiem lub (b) co najmniej 500 tys. akcji spóki o cznej
wartoci wynoszcej równowarto w zotych co najmniej 17 mln EUR, wg ostatniej ceny
emisyjnej lub ceny sprzeday, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – wedug
prognozowanej ceny rynkowej.
Wedug § 3 ust. 1 Regulaminu GPW dopuszczone do obrotu giedowego mog by instrumenty
finansowe, o ile:
1.

zosta sporzdzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez waciwy
organ nadzoru albo zosta sporzdzony odpowiedni dokument informacyjny, którego
równowano w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie zosta stwierdzona przez
waciwy organ nadzoru, chyba e sporzdzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie
równowanoci dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,

2.

ich zbywalno nie jest ograniczona,

3.

w stosunku do ich emitenta nie toczy si postpowanie upadociowe lub likwidacyjne.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, akcje te powinny spenia dodatkowo nastpujce
warunki: (a) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a
w przypadku gdy okrelenie tej ceny nie jest moliwe – kapitay wasne emitenta, wynosz
równowarto w zotych co najmniej 15 mln EUR, (b) w posiadaniu akcjonariuszy, z których
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kady uprawniony jest do wykonywania mniej ni 5% gosów na walnym zgromadzeniu emitenta,
znajdowa znajduje si co najmniej 15% akcji objtych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu
giedowego oraz 100 tys. akcji objtych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giedowego o
wartoci równej co najmniej 1 mln EUR, liczonej wedug ostatniej ceny sprzeday lub ceny
emisyjnej.
Rozpoznajc wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giedowego, Zarzd
Giedy bierze pod uwag:
1.

sytuacj finansow emitenta i jej prognoz, a zwaszcza rentowno, pynno i zdolno
do obsugi zaduenia, jak równie inne czynniki majce wpyw na wyniki finansowe
emitenta,

2.

perspektywy rozwoju emitenta, a zwaszcza ocen moliwoci realizacji zamierze
inwestycyjnych z uwzgldnieniem róde ich finansowania,

3.

dowiadczenie oraz kwalifikacje czonków organów zarzdzajcych i nadzorczych
emitenta;

4.

warunki, na jakich emitowane byy instrumenty finansowe i ich zgodno z zasadami
publicznego charakteru obrotu giedowego,

5.

bezpieczestwo obrotu giedowego i jego uytkowników.

Zgodnie z § 14 Regulaminu Giedy, Zarzd Giedy moe dopuci do obrotu giedowego prawa
do nowych akcji spóki, której akcje nie s notowane na giedzie, o ile:
1.

zosta sporzdzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez waciwy
organ nadzoru albo zosta sporzdzony odpowiedni dokument informacyjny, którego
równowano w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie zostaa stwierdzona przez
waciwy organ nadzoru, chyba e sporzdzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie
równowanoci dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,

2.

uzna, e obrót tymi prawami moe osign wielko zapewniajc odpowiedni pynno
i prawidowy przebieg transakcji giedowych, interes uczestników obrotu nie bdzie
zagroony, a w chwili podejmowania decyzji o dopuszczeniu do obrotu giedowego praw
do nowych akcji brak jest podstaw do stwierdzenia, e warunki Regulaminu Giedy
dotyczce dopuszczenia akcji pochodzcych z przeksztacenia praw do akcji, nie bd
spenione.

Istnieje ryzyko niedopuszczenia do obrotu giedowego papierów wartociowych Emitenta, z uwagi
na moliwo uksztatowania si struktury wacicielskiej i wartoci rynkowej akcji Emitenta w
sposób niespeniajcy kryteriów, o których mowa powyej, równie w przypadku
niesubskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych Serii B oraz w przypadku jeeli nie zostan
sprzedane przeznaczone do sprzeday Akcje Sprzedawane Serii A.
W przypadku, gdy nie bdzie moliwe spenienie wymaganych warunków dopuszczenia do
obrotu na rynku podstawowym, Emitent wystpi z odpowiednimi wnioskami o wprowadzenie
papierów wartociowych do obrotu na rynku równolegym.
2.3.19.

Ryzyko zwizane z notowaniem oraz nabywaniem praw do akcji

Obrót Prawami Do Akcji na GPW ma mie miejsce w okresie pomidzy zakoczeniem
subskrypcji Akcji Serii B a rozpoczciem notowa Akcji Serii B, co moe nastpi po
zarejestrowaniu podwyszenia kapitau zakadowego w drodze emisji Akcji Serii B przez sd
rejestrowy.
W przypadku, gdy sd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji
podwyszenia kapitau, waciciel PDA otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej i
liczby posiadanych Praw do Akcji Serii B. W przypadku nabycia PDA na GPW po cenie równej
albo wyszej od ceny emisyjnej Akcji Serii B, inwestorzy ponios straty na inwestycji.
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ROZDZIA 3.

BIEGLI REWIDENCI

Niezalenym biegym rewidentem Emitenta jest Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o. z siedzib
w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, która przeprowadzia badania jednostkowych sprawozda
finansowych Emitenta za lata obrotowe zakoczone 31 grudnia 2007 roku, 31 grudnia 2008 roku
oraz 31 grudnia 2009 roku, a take pórocznego jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za okres zakoczony 30 czerwca 2010 roku. Sprawozdania
finansowe zostay sporzdzone wg MSSF.
Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozda
finansowych, wpisanych na list podmiotów z numerem ewidencyjnym 238.
Odpowiedzialno Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o. w zakresie informacji w Prospekcie
ograniczona jest do wyej wymienionych opinii, a owiadczenie dotyczce zakresu
odpowiedzialnoci Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o. zostay zawarte w treci wydanych opinii
i raportu.
W imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych dziaa Justyna KomerFabi.
Osob dokonujc badania historycznych informacji finansowych Spóki za lata obrotowe
obejmujce okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007, 2008 i 2009 roku, a take pórocznego
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakoczony 30 czerwca
2010 oku dla potrzeb niniejszego Prospektu jest Biegy Rewident Justyna Komer-Fabi, wpisana
do rejestru biegych rewidentów z numerem ewidencyjnym 10964.
Pomidzy Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o. i osobami dziaajcymi w jego imieniu a
Emitentem i innymi podmiotami Spóki nie wystpuj adne powizania natury formalnej,
nieformalnej bd osobistej poza powizaniami zwizanymi z penieniem roli Biegego
Rewidenta. Osoby dziaajce w jego imieniu nie maj adnych powiza prawnych,
organizacyjnych, finansowych ze Spók i innymi podmiotami Grupy Kapitaowej Spóki, jak
równie osobami dziaajcymi w jego imieniu.
W okresie objtym historycznymi informacjami finansowymi nie nastpia zmiana firmy badajcej
sprawozdania finansowe.
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ROZDZIA 4.

ROZWODNIENIE

Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu struktura akcjonariatu przedstawia si nastpujco:

Akcjonariusz

Liczba
akcji

% udzia w
strukturze
akcjonariatu

Liczba
gosów

% udzia w
liczbie gosów

Benefit Invest Ltd.

1.293.784

58,7%

1.293.784

58,7%

James Van Bergh

618.180

28,1%

618.180

28,1%

Marek Kamola

267.878

12,1%

267.878

12,1%

25.000

1,1%

25.000

1,1%

2.204.842

100,0%

2.204.842

100,0%

Parking4you Sp. z o.o.*
Razem

* Nazwa w trakcie zmiany na MBG Investment Sp. z o.o.
ródo: Emitent

W przypadku objcia i sprzeday wszystkich Akcji Oferowanych struktura akcjonariatu Emitenta
po przeprowadzeniu Oferty Publicznej bdzie przedstawiaa si nastpujco:

Akcjonariusz

Liczba
akcji

% udzia w
strukturze
akcjonariatu

Liczba
gosów

24.7%

% udzia w
liczbie gosów
24.7%

Benefit Invest Ltd.

593.784

James Van Bergh

618.180

25.7%

618.180

25.7%

Marek Kamola

267.878

11.1%

267.878

11.1%

25.000

1.0%

25.000

1.0%

900.000

37.4%

900.000

37.4%

2.404.842

100,0%

2.404.842

100,0%

Parking4you Sp. z o.o.*
Nowi akcjonariusze
Razem

593.784

* Nazwa w trakcie zmiany na MBG Investment Sp. z o.o.
ródo: Emitent

W wyniku emisji Akcji Serii B zmianie ulegnie warto ksigowa kapitau zakadowego.
Emitent
Warto ksigowa kapitaów wasnych (w tys. PLN)
Liczba akcji
Warto ksigowa na jedn akcj (w PLN)

31 stycznia 2011

Po emisji*

23.426

48.426

2.204.842

2.404.842

10,6

20,1

* Warto ksigowa po emisji to warto wyznaczona poprzez dodanie do wartoci ksigowej z 31 stycznia 2011 roku
szacunkowych wpywów netto z emisji Akcji Serii B (dla celów oblicze przyjta zostaa maksymalna liczba Akcji Serii B)
ródo: Emitent
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ROZDZIA 5.

POLITYKA DYWIDENDY

5.1. Opis zasad polityki Emitenta odno nie wypaty dywidendy oraz wszelkich
ogranicze w tym zakresie
Zasad polityki Zarzdu odnonie dywidendy jest realizowanie wypat stosownie do wielkoci
wypracowanego zysku i moliwoci Spóki. Zarzd zgaszajc propozycje dotyczce moliwoci
wypaty dywidendy kieruje si koniecznoci zapewnienia Spóce pynnoci finansowej oraz
kapitau niezbdnego do rozwoju dziaalnoci.
Zasady polityki Zarz du, co do wypaty dywidendy w okresie najbli szych trzech lat
obrotowych
Polityka dywidendy na kolejne lata nie zostaa jeszcze zdefiniowana, jednake intencj Zarzdu
jest aby nie rekomendowa Walnemu Zgromadzeniu wypaty dywidendy z zysku za lata 2010 i
2011. Zarzd Spóki, przy podejmowaniu decyzji odnonie rekomendacji wypaty dywidendy od
2012 bdzie bra pod uwag w szczególnoci biec i przysz sytuacj finansow Emitenta,
cele strategiczne oraz efektywno planowanych przez Spók projektów inwestycyjnych.
Terminy podejmowania decyzji o wypacie dywidendy
Zgodnie z obowizujcymi przepisami organem uprawnionym do podjcia uchway o wypacie
dywidendy jest Walne Zgromadzenie Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które
moe podj uchwa o wypacie dywidendy, powinno odby si w cigu szeciu miesicy po
upywie roku obrotowego. Poniewa rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno odbywa si do koca czerwca. W przypadku
podjcia uchway o wypacie dywidendy, uchwaa powinna wskazywa dat ustalenia prawa do
dywidendy (okrelon w przepisach Kodeksu Spóek Handlowych jako „dzie dywidendy”) oraz
termin wypaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spóek Handlowych dzie dywidendy
moe by wyznaczony na dzie powzicia uchway o wypacie dywidendy albo w okresie
kolejnych trzech miesicy. Statut Spóki przewiduje moliwoci wypaty zaliczki na dywidend.
Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu Spóek Handlowych, dywidend wypaca si w dniu okrelonym
w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeeli uchwaa Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie
okrela, dywidenda jest wypacana w dniu okrelonym przez Rad Nadzorcz.
Sposób ogoszenia informacji o odbiorze dywidendy
Informacje o odbiorze dywidendy ogaszane bd w trybie raportów biecych.
Osoby, którym przysuguje prawo do dywidendy
Osoby, na których rachunkach bd zapisane Akcje w dniu dywidendy.
Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysuguje prawo do dywidendy oraz
konsekwencje niezrealizowania prawa w terminie
Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spóki odpowiadaj zasadom przyjtym dla
spóek publicznych. Stosownie do art. 348 §3 i 4 Kodeksu Spóek Handlowych, w przypadku
podjcia uchway o wypacie dywidendy, uchwaa powinna wskazywa dat ustalenia prawa do
dywidendy oraz dzie wypaty dywidendy. Jeeli Uchwaa Walnego Zgromadzenia takiego dnia
nie okrela, dywidenda jest wypacana w dniu okrelonym przez Rad Nadzorcz Z
zastrzeeniem postanowie Regulaminu KDPW dzie dywidendy moe by wyznaczony w
okresie kolejnych trzech miesicy.
Zgodnie z §9 Rozdziau XIII Oddzia 3 Szczegóowych Zasad Obrotu Giedowego, Emitent jest
obowizany bezzwocznie powiadomi GPW o podjciu uchway o przeznaczeniu zysku na
wypat dywidendy dla akcjonariuszy, wysokoci dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy
oraz dniu wypaty dywidendy. Ponadto §91 Szczegóowych Zasad Dziaania KDPW nakada na
Emitenta obowizek poinformowania KDPW o wysokoci dywidendy, dniu ustalenia prawa do
dywidendy (okrelonym w przepisach KSH jako „dzie dywidendy”) oraz terminie wypaty
dywidendy. Terminy te Emitent bdzie zobowizany uzgadnia z KDPW. Zgodnie z § 91 ust. 2

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

29

Szczegóowych Zasad Dziaania KDPW dzie wypaty dywidendy moe przypada najwczeniej
dziesitego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Naley równie uwzgldni, i zgodnie z
§ 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wycza si dni uznane za wolne od pracy na
podstawie waciwych przepisów oraz soboty, z zastrzeeniem ust. 2.

5.2. Warto  dywidendy na ka d akcj za ka dy rok okresu objtego
historycznymi informacjami finansowymi skorygowanymi w przypadku
zmiany liczby akcji Emitenta, w celu umo liwienia dokonania porównania
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 4 kwietnia 2008 r. zysk Benefit Systems Sp. z
o.o. za rok 2007 w kwocie 821.172,60 PLN postanowio przeznaczy na pokrycie strat z lat
ubiegych.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 31 marca 2009 r. zysk Benefit Systems Sp. z
o.o. za rok 2008 w kwocie 4.259.617,87 PLN postanowio przeznaczy na pokrycie strat z lat
ubiegych oraz na wypat wspólnikom kwoty 2.000.000,00 PLN. Dywidenda na jeden udzia
wyniosa 9.345,79 PLN.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 27 sierpnia 2010 r. zysk Benefit Systems Sp. z
o.o. za rok 2009 w kwocie 5.167.493,80 PLN postanowio przeznaczy na kapita zapasowy oraz
na wypat wspólnikom kwoty 3.000.000,00 PLN. Dywidenda na jeden udzia wyniosa
14.018,69 PLN.
Emitent wyjania, i podziau zysku dokonywano na zgromadzeniach wspólników, które nazwano
„nadzwyczajnymi”, jednake porzdek obrad ww. zgromadze przesdza, i byy to zwyczajne
zgromadzenia wspólników. Przyj naley, i w sposób nieprawidowy zostay okrelone jako
nadzwyczajne. Jednoczenie Emitent informuje, i wspólnicy nie odbywali innych zgromadze,
które mogyby zosta zakwalifikowane jako zwyczajne zgromadzenia wspólników.
Emitent dokona analizy prawnej oraz wszechstronnego rozwaenia potencjalnych czynników
ryzyka (w tym równie podatkowych) zwizanych ze zwoaniem i odbyciem zwyczajnego
zgromadzenia wspólników za rok 2009 z uchybieniem terminu okrelonego w Kodeksie Spóek
Handlowych i nie identyfikuje ryzyk zwizanych z zaistniaym uchybieniem.
W zwizku z przeksztaceniem formy prawnej Emitenta, hipotetyczna dywidenda wynosia na
jedn akcj: za 2008 r. ~0,91 PLN oraz za 2009 r. ~1,36 PLN.
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ROZDZIA 6.

KAPITAY WASNE I ZADU ENIE

6.1. O wiadczenie o kapitale obrotowym
Emitent niniejszym owiadcza, i na Dzie Zatwierdzenia Prospektu wcznie ze spókami
zalenymi wchodzcymi w skad jego grupy kapitaowej dysponuje odpowiednim i
wystarczajcym poziomem kapitau obrotowego w wysokoci zapewniajcej pokrycie biecych
potrzeb operacyjnych w okresie kolejnych dwunastu miesicy od Dnia Zatwierdzenia Prospektu.

6.2. Kapitalizacja i zadu enie
Kapitalizacja i zadu enie netto (dane skonsolidowane)

120

Zadu enie krótkoterminowe ogóem
- gwarantowane

120

- zabezpieczone, w tym:
kredyty

-

- niegwarantowane / niezabezpieczone
Zadu enie dugoterminowe ogóem (z wy. bie
dugoterminowego.)

31.01.2011
(dane w tys. PLN)

cej cz ci zadu enia

203

- gwarantowane, w tym:

-

- zabezpieczone, w tym:

203

kredyty
- niegwarantowane / niezabezpieczone

-

Kapita wasny

23,426

Kapita zakadowy

2.205

Kapita zapasowy

3.862

Kapita z aktualizacji wyceny
Pozostae kapitay rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegych
Zysk (strata) netto
Kapita wasny i zadu enie ogóem
A. rodki pienine
B. rodki pienine na lokatach
C. Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu
D. Pynno  (A) + (B) + (C)

15,761
1,598
23.749
2.112
16,220
18.322

E. Biece nalenoci finansowe

-

F. Krótkoterminowe zaduenie w bankach

-

G. Bieca cz zaduenia dugoterminowego
H. Inne krótkoterminowe zaduenie finansowe
I. Krótkoterminowe zadu enie finansowe (F) + (G) + (H)
J. Krótkoterminowe zadu enie finansowe netto (I) – (E) – (D)
K. Dugoterminowe kredyty i poyczki bankowe
L. Wyemitowane obligacje
M. Inne dugoterminowe zaduenie finansowe
N. Dugoterminowe zadu enie finansowe netto (K) + (L) + (M)
O. Zadu enie finansowe netto (J) + (N)

120
120
-18.212
203
203
-18.009

W okresie od 31 stycznia 2011 roku do Dnia Zatwierdzenia Prospektu nie wystpiy jakiekolwiek
istotne zmiany zwizane z zadueniem i wysokoci kapitaów wasnych w Spóce.
Zabezpieczeniem zaduenia posiadanego przez Emitenta jest 5 samochodów bdcych
przedmiotem leasingu finansowego.

6.3. Zadu enie po rednie i warunkowe
Emitent owiadcza, e na Dzie Zatwierdzenia Prospektu, Emitent (ani jego Grupa Kapitaowa)
nie posiada zaduenia poredniego ani warunkowego.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

31

ROZDZIA 7.

ZASOBY KAPITAOWE

W zwizku z planowanymi inwestycjami realizowanymi zgodnie z przyjt przez Emitenta
strategi rozwoju, opisan w punkcie 16.2, Emitent zamierza finansowa planowane wydatki
inwestycyjne oraz cele inwestycyjne, w tym wymienione w Celach emisji, ze rodków
pozyskanych z planowanej emisji Akcji Serii B, ze rodków pieninych na rachunku biecym
oraz rodków pieninych z dziaalnoci operacyjnej. Emitent nie wyklucza skorzystania w
przyszoci z dostpnej linii kredytowej.
Informacje dotycz ce róde kapitau Emitenta
róda kapitau Emitenta w ujciu historycznym przedstawia ponisza tabela.
róda kapitau Emitenta w latach 2007 – 1p. 2010 (skonsolidowane) (tys. PLN)
1p 2010 (s)
Kapita wasny
Zobowi zania i rezerwy na zob.

2009

2008

2007

13.735*

8.605

5.438

1.026
534

11.154

8.052

3.123

Zobowizania dugoterminowe

-

7

-

-

Zobowizania krótkoterminowe

11.154

8.045

3.123

534

4.501

3.997

1.479

253

w tym: rozliczenia midzyokresowe
*przypadajcy na grup kapitaow
ródo: Emitent

Opis struktury oraz poszczególnych pozycji róde kapitau Emitenta znajduje si w punkcie 11.4
Prospektu dotyczcym analizy aktywów i kapitaów wasnych oraz w sprawozdaniach
finansowych (Rozdzia 37).
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu, Emitent dysponuje odpowiednimi zasobami kapitaowymi
pozwalajcymi na finansowanie biecej dziaalnoci operacyjnej. Jednak w zwizku z realizacj
strategii rozwoju moe zaistnie potrzeba wykorzystania finansowania dunego.
Wyja nienie róde i kwot oraz opis przepywów rodków pieni nych Emitenta
Przepywy pienine Emitenta w ujciu historycznym przedstawia ponisza tabela.
Przepywy pieni ne Emitenta za lata 2007 – 1p. 2010 (skonsolidowane) (tys. PLN)
1p 2010 (s)

1p. 2009

Przepywy pienine netto z dziaalnoci
operacyjnej

5.696

-1.384

2.615

3.623

-217

Przepywy pienine netto z dziaalnoci
inwestycyjnej

-3.357

-684

-2.282

-364

-106

Przepywy pienine netto z dziaalnoci
finansowej

-

-2.000

-2.000

639

864

2.339

-4.068

-1.667

3.898

541

Przepywy pieni ne netto

2009

2008

2007

ródo: Emitent

Opis struktury oraz poszczególnych pozycji róde kapitau Emitenta znajduje si w punkcie 11.8
Prospektu, który dotyczy podstawowych róde wpywów i wydatków pieninych, jak równie w
sprawozdaniach finansowych (Rozdzia 37).
Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta
Szczegóowy opis struktury finansowania Emitenta w okresie objtym analiz zosta
przedstawiony w punkcie 11.4 Prospektu.
Emitent posiada przyznany limit kredytowy w wysokoci 5.000 tys. PLN, z czego stan
zobowiza wynikajcych z umów kredytowych na Dzie Zatwierdzenia Prospektu wynosi 0 PLN.
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Wykaz kredytów Emitenta wedug stanu na Dzie Zatwierdzenia Prospektu

Bank

Rodzaj kredytu

Data
pocz tkowa

Data spaty

11.06.2010

11.06.2011

Kwota
kredytu
(tys. PLN)

Saldo na Dzie
Zatwierdzenia
Prospektu
(tys. PLN)

Kredyty obrotowe/bie ce
Bank BZWBK S.A.

kredyt obrotowy

Kredyty razem

5.000

-

5.000

-

ródo: Emitent

Emitent korzysta równie z leasingu finansowego. Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu Emitent
posiada zaduenie z tytuu umów leasingowych o wartoci 314 tys. PLN.
Spóka nie wystawia adnych gwarancji bankowych.
Informacje na temat jakichkolwiek ogranicze w wykorzystywaniu zasobów kapitaowych
Emitenta
•

Ograniczenia wynikajce z przepisów prawa

W spóce akcyjnej zasady tworzenia i wykorzystywania kapitaów wasnych okrelaj przepisy
prawa w szczególnoci przepisy Kodeksu Spóek Handlowych. W czasie trwania spóki, poza
przypadkami okrelonymi przepisami prawa (art. 344 KSH) nie wolno zwraca akcjonariuszom
wpat dokonanych na kapita zakadowy.
Dodatkowo, na pokrycie ewentualnych strat, jest tworzony kapita zapasowy, na który przeznacza
si co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, a do osignicia co najmniej 1/3 kapitau
zakadowego. Cz kapitau zapasowego równa 1/3 kapitau zakadowego moe by
przeznaczona wycznie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. W pozostaej
czci Walne Zgromadzenie moe przeznaczy kapita zapasowy na inne cele.
Kapita rezerwowy w razie utworzenia byby przeznaczony na pokrycie szczególnych strat i
wydatków okrelonych uchwa Rady Nadzorczej.
Spóka moe bezporednio lub porednio finansowa nabycie lub objcie emitowanych przez ni
akcji, w szczególnoci przez udzielenie poyczki, dokonanie zaliczkowej wpaty, ustanowienie
zabezpieczenia. Finansowanie nastpuje na warunkach rynkowych. Jeeli spóka finansuje
nabycie lub objcie emitowanych przez ni akcji, nabycie lub objcie nastpuje w zamian za
godziw cen. Finansowanie nabycia lub objcia akcji emitowanych przez spók jest moliwe, o
ile spóka uprzednio utworzya na ten cel kapita rezerwowy, z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1
moe by przeznaczona do podziau.
Nabycie lub objcie akcji wasnych moe nastpi wycznie w przypadkach enumeratywnie
wyliczonych w przepisach prawa.
•

Ograniczenia wynikajce ze zobowiza umownych

Ze zobowiza umownych nie wynikaj adne ograniczenia zwizane z wykorzystaniem
zasobów kapitaowych Emitenta.
Przewidywane róda funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowi za obejmuj cych
gówne inwestycje Emitenta w przyszo ci oraz planowane znacz ce rzeczowe aktywa
trwae
Emitent zamierza w sposób efektywny prowadzi polityk finansowania rozwoju swojej
dziaalnoci przy wykorzystaniu najbardziej korzystnych w danym momencie instrumentów. Za
gówne róda finansowania przyszych inwestycji Emitenta naley uzna:
•

rodki wasne

Zgodnie z polityk dywidendy opisan w punkcie 5.1 Prospektu, Zarzd nie bdzie
rekomendowa wypaty dywidendy z zysku wypracowanego przez Emitenta w latach 2010 i 2011.
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Rekomendacja dotyczca wypaty z zysku wypracowanego w kolejnych latach bdzie zaleaa od
wyników analizy potrzeb kapitaowych Emitenta. Zarówno sytuacja finansowa, jak i polityka
dywidendy przedstawiona w punkcie 5.1 Prospektu wskazuje, e wyniki finansowe wypracowane
przez Emitenta w latach 2010 i 2011 mog stanowi ródo finansowania inwestycji wskazanych
w punkcie 8.2 Prospektu.
•

Emisja akcji

rodki finansowe pozyskane z emisji Akcji Serii B bd jednym ze róde finansowania inwestycji
wykazanych w punkcie 8.2 niniejszego Prospektu. Szczegóowe cele emisji Akcji Serii B znajduj
si w Rozdziale 9 Prospektu.
•

Kredyty bankowe

W zwizku z pocztkowym etapem rozwoju dziaalnoci, Emitent stosowa ostronociow
polityk finansowania i korzysta przede wszystkim ze rodków wasnych oraz rodków
udziaowców. Wraz ze wzrostem skali dziaania i potrzeb inwestycyjnych, Emitent bdzie
rozwaa finansowanie kredytem bankowym przysze inwestycje w skali, w jakiej
niewystarczajce bd rodki z emisji Akcji Serii B oraz pozostae róda finansowania wskazane
w niniejszym punkcie.
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ROZDZIA 8.

INWESTYCJE

Niniejszy rozdzia Prospektu, przedstawia informacje dotyczce inwestycji Emitenta:
•

inwestycje zrealizowane w okresie historycznym od 2007 roku do Dnia Zatwierdzenia
Prospektu (punkt 8.1),

•

planowane inwestycje (punkt 8.2).

8.1. Opis gównych inwestycji Emitenta od 2007 roku Dnia Zatwierdzenia
Prospektu
Za inwestycje istotne Emitent uznaje inwestycje majce bezporedni wpyw na ksztat
prowadzonej przez niego dziaalnoci, w szczególnoci na jego perspektywy rozwoju i wyniki
finansowe. Biorc pod uwag charakter dziaalnoci oraz wynikajc z niego stosunkowo nisk
kapitaochonno, w latach 2004 – 2008 nie byy realizowane adne istotne inwestycje.
Nieznaczny wzrost rodków trwaych widoczny w ksigach za lata 2007-2008 by zwizany z
zakupami sprztu biurowego. Od 2009 roku Emitent rozpocz dziaania inwestycyjne majce
istotny wpyw na ksztat prowadzonej przez niego dziaalnoci. Wpyny one w bezporedni
sposób na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta. Najwaniejsze inwestycje w tym
zakresie obejmuj:
Inwestycje realizowane w okresie 2009–Dzie Zatwierdzenia Prospektu
Opis

Sposób
finansowania

Grupa aktywów

Warto 
(tys. PLN)

2009
Zakup czytników kart instalowanych w obiektach
Partnerów

rodki wasne

Urzdzenia techniczne
i maszyny

377

System komputerowy wspomagajcy zarzdzanie
systemem kart i systemy raportowe

rodki wasne

Wartoci
niematerialne i prawne

280

Zakup czytników kart instalowanych w obiektach
Partnerów

rodki wasne

Urzdzenia techniczne
i maszyny

1.299

Modyfikacja biecego systemu raportowania

rodki wasne

Wartoci
niematerialne i prawne

203

Zakup 96% udziaów w Spóce VanityStyle Sp. z o.o.

rodki wasne

Inwestycje
dugoterminowe*

2010

Zakup 6 samochodów osobowych dla kadry
kierowniczej

rodki wasne/
leasing finansowy

rodki transportu

2.880
586
606**

Inwestycje w rozwój na rynku czeskim

rodki wasne

Poyczki
dugoterminowe/
Inwestycje
dugoterminowe

Umowy inwestycyjne z Partnerami (zakup udziaów)

rodki wasne

Inwestycje
dugoterminowe

592

273**

Inwestycje w rozwój na rynku czeskim

rodki wasne

Poyczki
dugoterminowe/
Inwestycje
dugoterminowe

Umowy inwestycyjne z Partnerami (zakup udziaów)

rodki wasne

Inwestycje
dugoterminowe

1

2011

Razem

7.097

* Sprawozdania jednostkowe, w przypadku sprawozda skonsolidowanych nastpuje pena konsolidacja podmiotu
** Wedug kursów rednich z dni udzielenia po yczek i wniesienia wkadu do MultiSport Benefit s.r.o.
ródo: Emitent

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

35

W zwizku z dynamicznym rozwojem Emitenta, pod koniec 2008 powstaa konieczno
wzmocnienia mechanizmów kontroli prowadzonej dziaalnoci. Dlatego te na pocztku 2009
roku Emitent podj dziaania majce na celu popraw i usprawnienie ewidencji i raportowania
wizyt posiadaczy kart MultiSport Plus u Partnerów. Emitent wdroy w 2009 roku odpowiedni
system raportowania dajcy moliwo biecego monitorowania aktywnoci posiadaczy kart i
popularnoci Partnerów. Dziaania te wpyny na zwikszenia mar na sprzeday, a ich pierwsze
efekty byy widoczne ju w drugiej poowie 2009 roku. Dodatkowo, od marca 2010 roku nastpia
integracja systemu raportowania z systemem czytników kart instalowanych u Partnerów, co
wydatnie usprawnio ewidencj wizyt i wpyno na dalsz popraw marowoci.
W maju 2010 roku Emitent dokona zakupu 96% udziaów w Spóce VanityStyle Sp zo.o. Spóka
ta, podobnie jak Emitent, prowadzi dziaalno polegajc na dostarczaniu produktu
umoliwiajcego nieograniczony dostp do usug fitness w sieci placówek partnerskich. Warunki
niniejszej transakcji zostay opisane szerzej w Rozdziale 26 Prospektu. Inwestycja ta jest
elementem realizacji strategii Emitenta polegajcej na dalszym rozwoju istniejcych produktów
m.in. poprzez segmentacj Klientów, co zostao szerzej opisane w punkcie 16.2 Prospektu.
W lipcu 2010, w ramach realizacji strategii wychodzenia na rynki zagraniczne, Emitent rozpocz
dziaalno w Republice Czeskiej poprzez utworzon spók MultiSport Benefit s.r.o. z siedzib w
Pradze. Spóka ma za zadanie dotrze do pracodawców czeskich z podobn koncepcj
programu wiadcze z zakresu sportu i rekreacji skierowanych do ich pracowników. Emitent
udzieli spóce niezbdnego finansowania formie kapitau zaoycielskiego w kwocie 200 tys. K
oraz w formie poyczek na kwoty 2,2 mln K,1,4 mln K, 1,1 mln K oraz 0,6 mln K .
Realizujc element strategii polegajcy na inwestowaniu w rozwój Partnerów, Emitent w dniu 10
grudnia 2010 naby udziay w spóce City Fitness Sp. z o.o. za czna kwot 592 tys. PLN,
stanowice 12,5 % kapitau zakadowego w formie podwyszenia kapitau tej spóki. Spóka City
Fitness Sp z o.o. jest operatorem klubu fitness w Rzeszowie a rodki uzyskane z podwyszenia
kapitau maja zosta uyte na dalszy rozwój placówek. W dniu 4 marca 2011 Emitent podpisa
umow z pozostaymi udziaowcami City Fitness Sp z o.o., na mocy której Emitent moe da
odkupienia wyej wymienionych udziaów w terminie 2 lat po cenie ich zakupu.
W dniu 4 marca 2011 Emitent naby 20% udziaów w spóce Yello Technic Sp z o.o. za kwot 1
tys. PLN. Pozostaymi udziaowcami w spóce Yellow Technic s waciciele sieci klubów fitness
Top Gym. Emitent zobowiza si take, na mocy odrbnej umowy, do udzielenia tej spóce 400
tys. PLN poyczki na uruchomienie i wyposaenie klubu fitness w Katowicach. Na Dzie
Zatwierdzenia Prospektu Emitent nie dokona adnych patnoci zwizanych z niniejsz umow.
Emitent w dniu 8 listopada 2010 roku podpisa umow inwestycyjn z osob fizyczn prowadzc
dziaalno gospodarcz pod nazw Calypso Mikoaj Nawacki, prowadzcym sie klubów fitness
oraz umow poyczki z tyme przedsibiorc opisane szerzej w Rozdziale 26 Prospektu. Emitent
podj wice zobowizanie do udzielenia temu przedsibiorcy poyczki w kwocie 3 mln PLN
na uruchomienie i wyposaenie jednego obiektu o wielkoci okoo 4.000 m2 i dalszy rozwój sieci
klubów Calypso. Poprzez zawarcie umowy inwestycyjnej Emitent uzyska prawo konwersji
poyczki na udziay w spóce, któr przedsibiorca zobowiza si zawiza do 2013 roku. Na
Dzie Zatwierdzenia Prospektu Emitent nie dokona adnych patnoci zwizanych z niniejsz
umow.
Poza zobowizaniami wynikajcymi z opisanych wyej umów poyczek dla sieci Calypso oraz
spóki Yellow Technic Sp z o.o., Emitent nie podj adnych wicych zobowiza zwizanych z
przyszymi inwestycjami.
Spóki zalene Emitenta w analizowanym okresie nie dokonyway adnych znaczcych
inwestycji.
Emitent ani jego spóki zalene nie prowadz znaczcych inwestycji w toku.
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8.2. Opis planowanych inwestycji Emitenta na lata 2011 – 2012
Inwestycje planowane na lata 2011-2012 oraz róda ich finansowania
Przewidywany
poziom wydatków
(tys. PLN)

rodki pozyskane z
emisji Akcji Serii B
(tys. PLN)

rodki wasne

Inwestycje w systemy i technologie (system
CRM, czytniki kart, ekrany LCD, inne)

6.000 – 8.000

4.000 – 4.500

2.000 -– 3.500

Umowy inwestycyjne z Partnerami (zakup
udziaów lub poyczka z opcj konwersji na
udziay)

23.000 – 28.000

10.000 – 11.000

13.000 – 17.000

Zakup udziaów lub cakowite przejcie innych
podmiotów

10.000 – 15.000

5.000 – 8.000

5.000 – 7.000

Nowe rynki – inwestycje w spóki zagraniczne

2.000 – 3.000

1.000 – 1.500

1.000 – 1.500

41.000 – 54.000

20.000-25.000

21.000 – 29.000

Opis

Razem
ródo: Emitent

W padzierniku 2010 Emitent zatwierdzi i przystpi do realizacji programu inwestycyjnego, który
bdzie kontynuowany przez okres 2011-2012, który jest elementem kontynuacji zaoonej przez
Emitenta strategii, opisanej w punkcie 16.2 Prospektu. Punkt niniejszy zawiera szczegóowy opis
tych inwestycji.
Emitent planuje, e wszystkie opisane w niniejszym punkcie inwestycje bd realizowane przez
samego Emitenta. Biorc jednak pod uwag specyfik dziaalnoci Emitenta i jego spóek
zalenych, moe wystpi sytuacja, w której zarówno Emitent jak i jego spóki zalene stan si
beneficjentami czci z tych inwestycji.
Inwestycje w systemy i technologie
Inwestycje w systemy i technologie planowane przez Emitenta koncentrowa si bd na dwóch
kluczowych obszarach:
•

zapewnienie wsparcia technologicznego procesów zwizanych z obsug Klientów i
Partnerów,

•

udostpnienie nowego kanau dotarcia do uytkowników usug fitness.

Obserwujc wymierne korzyci ze zrealizowanych inwestycji w czytniki kart zainstalowane w
obiektach Partnerów, Emitent planuje poszerzy grono obiektów wyposaonych w takie czytniki.
Do koca I kwartau 2011 Emitent planuje obj czytnikami okoo 1.000 obiektów realizujcych
okoo 90% wizyt posiadaczy kart.
Emitent rozpocz take prace nad wprowadzeniem nowego systemu CRM majcego na celu
optymalizacj prac zwizanych z obsug sprzeday oraz logistyki wewntrznej.
Zgodnie z przyjt strategi rozwoju opisan w punkcie 16.2 Prospektu, Emitent planuje
udostpni na bazie istniejcej sieci Partnerów, nowy kana dotarcia do szerokiego grona osób
uczszczajcych do klubów sportowych, zewntrznym dostawcom produktów i usug. W zwizku
z tym Emitent planuje wprowadzi do obiektów Partnerów okoo 500 ekranów LCD i stworzy
kana mediowy o tematyce sportowo–zdrowotnej, który bdzie wywietlany na tych ekranach.
Emitowana tre bdzie dotyczya tematyki sportowej, porad zdrowotnych, rozwoju osobistego
oraz oferty biecej Emitenta. Emitowana tre bdzie równie zawieraa reklamy istotnych
graczy na rynku odziey sportowej, napojów oraz innych. Emitent planuje rozpoczcie instalacji
ekranów na przestrzeni 2011 roku.
Inwestycje w rozwój Partnerów
W zwizku realizacj dugoterminowej strategii polegajcej na wzmocnieniu relacji z Partnerami,
na Dzie Zatwierdzenia Prospektu Emitent rozpocz program inwestycji w rozwój swoich
Partnerów. Realizowany jest on przez umowy inwestycyjne, na podstawie których Emitent (i)
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udziela Partnerowi poyczki z opcj konwersji po upywie kilku lat na udziay Partnera lub (ii)
bezporednio nabywa udziay kapitaowe, jeli uzna tak inwestycj za ekonomicznie
uzasadnion. Inwestycje te bd suyy realizacji planów inwestycyjnych Partnerów zwizanych
z rozbudow bd modernizacj sieci klubów. Emitent przewiduje, e typowa umowa zakadajca
poyczk z konwersj bdzie zawierana na okres do 3 lat. Po tym okresie Emitent bdzie
podejmowa decyzj o ich konwersji na udziay/akcje na warunkach okrelonych w umowie
inwestycyjnej.
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu Emitent podpisa wice zobowizania dotyczce przyszych
inwestycji w 2 sieci Partnerów. W dniu 8 listopada 2010 roku Emitent podpisa umow
inwestycyjn z osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz pod nazw Calypso Mikoaj
Nawacki, prowadzcym sie klubów fitness oraz umow poyczki z tyme przedsibiorc
opisane szerzej w Rozdziale 26 Prospektu. Emitent podj wice zobowizanie do udzielenia
temu przedsibiorcy poyczki w kwocie 3 mln PLN na uruchomienie i wyposaenie jednego
obiektu o wielkoci okoo 4.000 m2 i dalszy rozwój sieci klubów Calypso. Poprzez zawarcie
umowy inwestycyjnej Emitent uzyska prawo konwersji poyczki na udziay w spóce, któr
przedsibiorca zobowiza si zawiza do 2013 roku. Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu
Emitent nie dokona adnych patnoci zwizanych z niniejsz umow.
Emitent zobowiza si take do udzielenia spóce Yello Technic Sp z o.o., której Emitent jest
udziaowcem, 400 tys. PLN poyczki na uruchomienie i wyposaenie klubu fitness w Katowicach.
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu Emitent nie dokona adnych patnoci zwizanych z niniejsz
umow.
Poza zobowizaniami wynikajcymi z opisanych wyej umów poyczek dla sieci Calypso oraz
spóki Yellow Technic Sp z o.o., Emitent nie podj adnych wicych zobowiza zwizanych z
przyszymi inwestycjami.
Emitent planuje objcie programem umów inwestycyjnych szersze grono najwikszych Partnerów
zainteresowanych tak form wspópracy inwestycyjnej. Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu
Emitent prowadzi rozmowy z 5 Partnerami. Poza opisanymi wyej inwestycjami, sfinalizowa
take inwestycj o charakterze udziaowym w spók City Fitness Sp. z o.o., co zostao szerzej
opisane w punkcie 8.1. Prospektu.
Zakup udziaów/akcji lub cakowite przejcie innych podmiotów
Strategia Emitenta zakada dalszy rozwój istniejcych produktów oraz segmentacj jego oferty.
Jednym ze sposobów realizacji tego celu s przejcia podmiotów oferujcych produkty lub usugi
komplementarne do oferty Emitenta. Emitent w maju 2010 roku dokona pierwszego nabycia 96%
udziaów spóki VanityStyle Sp. z o.o., która pozwolia mu na poszerzenie swojej oferty o podobny
produkt, jednake taszy i o wszym zakresie usug. W szczególnoci, Emitent jest
zainteresowany przejciami firm, które dysponuj sprawdzonymi produktami, które poszerzyyby
zakres usug oferowanych w ramach Programów Kafeteryjnych. Dokonanie przej takich
podmiotów przeoy si na szybko poszerzenia portfela produktów oraz oszczdnoci
zwizane z brakiem potrzeby poniesienia kosztu rozwoju produktu od podstaw oraz zmniejszy
niepewno zwizan z ryzykiem braku zainteresowania takim produktem, a take zwikszy
przewag konkurencyjn Emitenta na rynku.
Inwestycje w rozwój dziaalno ci na nowych rynkach
Jednym z elementów strategii Emitenta jest próba rozszerzenia dziaalnoci na inne kraje Europy
rodkowo-Wschodniej. W lipcu 2010 Emitent rozpocz dziaalno w Republice Czeskiej.
Rozwój dziaalnoci na tym rynku bdzie wymaga inwestycji w budow lokalnych struktur, a
przede wszystkim opracowania i sprzeday dostosowanych do tego rynku produktów. Emitent
uzalenia decyzj o ewentualnym wejciu na inne rynki oraz termin uruchomienia na nich
dziaalnoci od pojawienia si oznak, e jego model biznesowy spotka si z zainteresowaniem
na rynku czeskim. W zwizku z ma kapitaochonnoci modelu biznesowego Emitenta,
pocztkowe nakady na rozpoczcie dziaalnoci na rynkach poza Polsk s na tyle niskie, i
ewentualna rezygnacja i wyjcie z rynku nie bd stanowi znaczcego obcienia finansowego
dla Emitenta.
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ROZDZIA 9.

CELE EMISJI

Emitent planuje, e rodki netto pozyskane w wyniku emisji Akcji Serii B wynios okoo 25-30 mln
PLN i zostan w caoci przeznaczone na realizacj zaoonego programu inwestycyjnego na
lata 2011-2012 o cznej wartoci od 43-55 mln PLN, przedstawionego w punkcie 8.2 Prospektu.
Szacunkowe wykorzystanie rodków z emisji Akcji Serii B

Wyszczególnienie
Inwestycje w systemy i technologie (system CRM, czytniki kart, ekrany
LCD, inne)
Umowy inwestycyjne z Partnerami (zakup udziaów lub poyczka z opcj
konwersji na udziay)

rodki pozyskane z
emisji Akcji Serii B
(tys. PLN)

rodki wasne

4.000 – 4.500

2.000 -– 3.500

10.000 – 11.000

13.000 – 17.000

Zakup udziaów lub cakowite przejcie innych podmiotów

5.000 – 8.000

5.000 – 7.000

Nowe rynki – inwestycje w spóki zagraniczne

1.000 – 1.500

1.000 – 1.500

20.000 – 25.000

21.000 – 29.000

Razem wydatki inwestycyjne
ródo: Emitent

Podane w powyszej tabeli kwoty finansowania poszczególnych celów inwestycyjnych s
przyblione, a ich ostateczna wielko bdzie zaleaa od ostatecznych kosztów dokonania
poszczególnych inwestycji oraz ostatecznie pozyskanych rodków. Emitent zastrzega równie, e
harmonogram realizacji programu inwestycyjnego moe spowodowa konieczno przesunicia
wskazanych wstpnie kwot pozyskanych z emisji pomidzy rónymi celami.
Emitent zidentyfikowa wstpn list podmiotów, których nabycie umoliwiaoby poszerzenie
oferty zgodnie z zaoeniami jego strategii opisanej w punkcie 16.2 Prospektu. W odniesieniu do
dwóch podmiotów, Emitent rozwaa podjcie negocjacji zmierzajcych do zakupu udziaów,
jednake na Dzie Zatwierdzenia Prospektu nie zostay powzite adne wice zobowizania
lub uzgodnienia dotyczce potencjalnej transakcji i nie ma pewnoci, e te potencjalne transakcje
dojd do skutku. Alternatyw dla przejmowania innych podmiotów jest rozwój organiczny. Za
kadym razem decyzja taka bdzie poprzedzona szczegóow analiz opacalnoci i
efektywnoci takiego rozwizania i jego wpywu na sytuacj finansow i prognozy Emitenta.
W przypadku pozyskania niszej ni planowana kwoty z emisji Akcji Serii B, Emitent widzi
moliwo pozyskania brakujcych rodków poprzez wykorzystanie innych róde finansowania,
w tym z wasnych rodków finansowych wypracowanych w toku zwykej dziaalnoci, jak równie
finansowania dunego. Wielko pozyskanego finansowania dunego byaby uzaleniona od
zdolnoci kredytowej Emitenta i stanowiaby rónic pomidzy wielkoci rodków niezbdnych
do sfinansowania realizowanych celów, a wielkoci rodków pozyskanych z emisji akcji i
rodków wasnych Emitenta przeznaczonych na sfinansowanie realizowanych celów.
Wyszczególnione powyej cele emisji zostay przedstawione wedug kolejnoci realizacji. Emitent
zakada przy tym, e cele inwestycyjne bd w pierwszej kolejnoci finansowane ze rodków
pochodzcych z emisji Akcji Serii B. Za kadym razem, na podstawie przeprowadzonej dogbnej
analizy i oceny, Emitent bdzie podejmowa decyzj o wyborze najbardziej efektywnego w danym
momencie róda finansowania.
W przypadku pozyskania przez Emitenta rodków netto z emisji Akcji Serii B w kwocie
przekraczajcej zakadan, Emitent zwikszy poziom finansowania realizacji programu
inwestycyjnego przedstawionego w punkcie 8.2 Prospektu rodkami z emisji Akcji Serii B, w ten
sposób, e podane wielkoci rodków pozyskanych z emisji przeznaczonych na realizacj
wyszczególnionych celów emisji zostan proporcjonalnie powikszone przy zachowaniu
priorytetów inwestycyjnych.
Do czasu wydatkowania rodków pozyskanych z emisji Akcji Serii B na cele opisane powyej,
Emitent zastrzega sobie prawo wykorzystania czci rodków na zwikszenie kapitau
obrotowego.
rodki te bd trzymane na rachunku bankowym Emitenta w formie
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krótkoterminowych lokat lub innych bezpiecznych instrumentów rynku kapitaowego lub
pieninego (obligacje, bony skarbowe).
W przypadku, gdyby realizacja zamierzonych celów okazaa si z jakichkolwiek przyczyn
niemoliwa, a w szczególnoci nieefektywna, Emitent zastrzega moliwo zmiany
szczegóowych celów emisji, w drodze wyboru najbardziej efektywnych projektów inwestycyjnych.
Niemniej jednak projekty te suy bd realizacji zamierzonych kierunków rozwoju okrelonych
w punkcie 16.2 Prospektu. Informacja o ewentualnej zmianie celów emisji zostanie przekazana
do publicznej wiadomoci niezwocznie po podjciu decyzji w tym zakresie, w formie aneksu do
Prospektu, jeeli ten fakt bdzie mia miejsce przed dopuszczeniem papierów wartociowych
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym albo w formie raportu biecego, jeeli ten fakt bdzie
mia miejsce po tej dacie.
Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwodnienia kapitau akcyjnego oraz
wikszej pynnoci akcji w przypadku ich notowania na Giedzie Papierów Wartociowych w
Warszawie, Sprzedajcy planuje przeprowadzenie sprzeday czci posiadanych przez siebie
akcji. Szczegóowe zasady przeprowadzenia sprzeday akcji istniejcych przez Sprzedajcego
zostay szerzej opisane w Rozdziale 31 Prospektu.
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ROZDZIA 10. WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE
Ponisze dane finansowe zostay przedstawione w oparciu o jednostkowe sprawozdania
finansowe za lata 2007-2009 oraz o skonsolidowane sprawozdanie za pierwsze pórocze 2010.
W 2010 roku Emitent, w zwizku z planami dalszego rozwoju, zacz budowa grup kapitaow.
W maju 2010 roku naby udziay w spóce VanityStyle Sp. z o.o., w lipcu 2010 roku utworzy
spók MultiSport Benefit s.r.o., natomiast spóka zalena FitSport Polska Sp. z o.o., w ramach
realizacji zaoonej przez Emitenta strategii, rozpocza prowadzenie dziaalnoci w roku 2010
wród segmentu maych i rednich Klientów. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienie swojej
sytuacji finansowej Emitent rozpocz w 2010 roku sporzdzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Pokazuje ono wpyw podejmowanych nowych inwestycji i
przedsiwzi na wynik finansowy caej Grupy Kapitaowej Emitenta.
Zarówno jednostkowe jak skonsolidowane sprawozdania finansowe zostay sporzdzone wg
Midzynarodowych Standardów Sprawozdawczoci Finansowej („MSSF”)
Niniejsza cz Prospektu powinna by analizowana cznie z penymi jednostkowymi i
skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Benefit Systems oraz Grupy Kapitaowej Benefit
Systems i notami objaniajcymi zamieszczonymi w zamieszczonymi w Rozdziale 37 niniejszego
Prospektu.
Jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 2007-2009 i pierwsze pórocze 2010 oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze pórocze 2010 podlegay badaniu przez
Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o.
Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. PLN)
1p 2010 (s)
Przychody netto ze sprzeda y, w tym:

73.494

od jednostek powizanych
Przychody ze sprzeday usug

Koszt wytworzenia sprzedanych usug

39.993

2009

2008

2007

94.482

26.363

6.453

-

1

-

-

-

73.490

39.993

94.482

26.363

6.453

4

-

-

-

-

59.852

36.233

79.516

18.180

4.321

59.852

36.233

79.516

18.180

4.321

-

-

-

-

-

Przychody ze sprzeday towarów i materiaów
Koszt sprzedanych produktów, towarów i
materiaów, w tym:

1p 2009

Koszt sprzedanych towarów i materiaów
Koszt sprzeda y

2.304

835

2.483

870

354

Koszty ogólnego zarz du

3.789

2.647

6.158

2.632

1.089

Zysk (strata) ze sprzeda y

7.545

279

6.325

4.681

690
18

Pozostae przychody operacyjne

18

-

17

3

761

26

66

58

3

Zysk z dziaalno ci operacyjnej (EBIT)

6.806

253

6.275

4.624

706

EBITDA

7.099

537

6.813

4.835

797

77

72

122

74

5

297

1

1

1

-

6.587

324

6.396

4.698

710

-

-

-

-

-

Pozostae koszty operacyjne

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk z dziaalno ci gospodarczej
Wynik zdarze nadzwyczajnych

6.587

324

6.396

4.698

710

Podatek dochodowy

Zysk brutto

1.453

32

1.229

925

161

Zysk netto*

5.134

292

5.167

3.773

549

* Przypadajcy na grup kapitaow
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1p 2010 (s)
Aktywa trwae

2009

2008

2007

5.639

2.968

Wartoci niematerialne i prawne

3.242

237

-

1

Rzeczowe aktywa trwae

1.241

729

75

21

-

500

55

55

Nalenoci i poyczki

671

1.208

100

-

Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

485

294

-

82

19.249

13.690

8.331

1.400

-

-

-

-

13.987

10.508

3.426

748

30

289

344

5

5.232

2.893

4.561

647

24.888

16.658

8.561

1.559

Inwestycje w jednostkach zalenych

Aktywa obrotowe
Zapasy
Nalenoci i poyczki krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe
Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa razem

1p 2010 (s)
Kapita wasny

2009

230

2008

159

2007

13.735*

8.605

5.438

-7

-

-

-

Kapita zakadowy

2.205

2.205

2.205

1.566

Pozostae kapitay

1.694

1.694

698

698

Zysk z lat ubiegych

4.706

-461

-1.238

-1.787

5.134*

5.167

3.773

549
534

udziay mniejszoci

Zysk netto
Zobowi zania

1.026

11.154

8.052

3.123

Zobowizania dugoterminowe

-

7

-

-

Zobowizania krótkoterminowe

11.154

8.045

3.123

534

Pasywa razem

24.888

16.658

8.561

1.559

*przypadajcy na grup kapitaow

1p 2010 (s)
Przepywy pienine z dziaalnoci operacyjnej

1p 2009

2009

2008

2007

5.695

-1.384

2.615

3.623

-217

Przepywy pienine z dziaalnoci inwestycyjnej

-3.357

-684

-2.282

-364

-106

Wydatki inwestycyjne*

-3.592

-356

-1.874

-264

-106

Przepywy pienine z dziaalnoci finansowej

-

-2.000

-2.000

639

864

2.338

-4.068

-1.667

3.898

541

rodki pienine na pocztek okresu

2.878

4.545

4.545

647

106

rodki pienine na koniec okresu

5.217

477

2.878

4.545

647

Przepywy pienine netto

*wydatki na zakup wartoci niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwaych oraz udziaów w innych
podmiotach
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ROZDZIA 11. ANALIZA SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
Ponisze dane finansowe zostay przedstawione w oparciu o jednostkowe sprawozdania
finansowe za lata 2007-2009 oraz o skonsolidowane sprawozdanie za pierwsze pórocze 2010.
Konsolidacja danych za pierwsze pórocze 2010 roku obejmuje dane spóek FitSport Polska, jak
równie VanityStyle (od momentu jej przejcia w maju 2010 roku). Wszystkie fragmenty
opisujce dziaalno Emitenta w odniesieniu do danych za pierwsze pórocze 2010 roku powinny
by traktowane w niniejszym rozdziale, jako odniesienia dotyczce Grupy Emitenta.

11.1. Wstp
Wraz z rozwojem firmy i wprowadzeniem sztandarowego produktu, karty MultiSport Plus, Emitent
odnotowywa corocznie dynamiczny wzrost przychodów. Od czasu, gdy w 2005 roku, Emitent
odnotowa znaczce zainteresowanie oferowanymi przez siebie produktami, zintensyfikowa
dziaania majce na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad potencjalnymi naladowcami
jego modelu biznesowego. Poprzez budow rozlegej sieci Partnerów oraz przekonanie do
swoich produktów ogromnej rzeszy Klientów, Emitent sta si drugim co do wielkoci graczem na
rynku pozapacowych wiadcze pracowniczych oraz liderem rynku usug fitness oferowanych
Klientom korporacyjnym (ocena szacunkowa Emitenta).
Dynamika rozwoju dziaalno ci Emitenta

Uwaga: Dane dotyczce liczby Partnerów i Klientów odnosz si wycznie do karty MultiSport Plus
ródo: Emitent, dane za lata 2005 i 2006 pochodz ze statutowych sprawozda finansowych Emitenta
niezamieszczonych w Prospekcie Emisyjnym i nie zostay doprowadzone do porównywalnoci z danymi 2007-2009.
Dane za 2010 rok s to szacunkowe dane skonsolidowane zaprezentowane w rozdziale 12.3. Prospektu.

11.2. Analiza przychodów ze sprzeda y i rentowno ci pod k tem czynników
maj cych znacz cy wpyw na wyniki finansowe Emitenta w analizowanym
okresie
Przychody Emitenta pochodz ze sprzeday rónorodnych pozapacowych wiadcze
pracowniczych i s klasyfikowane jako przychody ze sprzeday produktów. Znaczcy udzia w
przychodach Emitenta stanowi sprzeda sztandarowego produktu, karty MultiSport Plus. Jej

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

43

udzia w strukturze przychodów, wedug nieaudytowanych danych zarzdczych, w cigu
analizowanego okresu ksztatowaa si w okolicach poziomu z 2009 roku, który wyniós 96,6%.
Charakterystyczn cech modelu biznesowego Emitenta jest regularny wpyw staych
comiesicznych patnoci od poszczególnych Klientów. Gównym kosztem ponoszonym przez
Emitenta, majcym znaczny wpyw na marowo uzyskiwan na jego produktach, jest koszt
zwizany z patnociami za wizyty posiadaczy kart MultiSport Plus w obiektach Partnerów, a ich
poziom zaley z kolei od czstotliwoci dokonywanych wizyt.
Z danych Emitenta wynika, e miesice wiosenne, jesienne i zimowe charakteryzuj si znacznie
wiksz liczb nowo podpisywanych umów anieli miesice letnie. Jednoczenie lipiec, sierpie,
wrzesie oraz grudzie charakteryzuj si najniszym poziomem aktywnoci posiadaczy kart, co
przekada si na najwyszy poziom marowoci uzyskiwanej przez Emitenta w tych miesicach.
Wybrane dane finansowe i wska niki Emitenta za okres 2007 – 1p 2010 (skonsolidowane)
(tys. PLN)
1p 2010 (s)

1p 2009

2009

2008

2007

Przychody ze sprzeda y

73.495

39.993

94.482

Zysk brutto ze sprzeda y

13.643

3.761

14.966

8.183

2.133

18,6%

9,4%

15,8%

31,0%

33,1%

7.549

279

6.325

4.681

690
10,7%

Rentowno brutto na sprzeday
Zysk ze sprzeda y
Rentowno na sprzeday

26.363

6.453

10,3%

0,7%

6,7%

17,8%

EBITDA

7.099

537

6.813

4.835

797

Rentowno EBITDA

9,7%

1,3%

7,2%

18,3%

12,4%

6.806

253

6.275

4.624

706

9,3%

0,6%

6,6%

17,5%

10,9%

6.587

324

6.396

4.698

710

Zysk z dziaalno ci operacyjnej (EBIT)
Rentowno na dziaalnoci operacyjnej
(EBIT)
Zysk brutto
Rentowno brutto
Zysk netto, w tym
przypadajcy udziaowcom
mniejszociowym
Rentowno netto

9,0%

0,8%

6,8%

17,8%

11,0%

5.134

292

5.167

3.773

549

-2

-

-

-

-

7,0%

0,7%

5,5%

14,3%

8,5%

Stopa zwrotu z kapitaów wasnych (ROE)

0,60

0,05

0,95

3,68

1,15

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)

0,21

0,02

0,31

0,44

0,35

Ocena rentownoci zostaa przeprowadzona w oparciu o ni ej zdefiniowane wska niki:
−
−
−
−
−
−
−

rentowno brutto na sprzeda y: zysk (strata)brutto ze sprzeda y / przychody ze sprzeda y,
rentowno na sprzeda y: zysk (strata) ze sprzeda y / przychody ze sprzeda y,
rentowno na EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzeda y,
rentowno na dziaalnoci operacyjnej: zysk (strata) na dziaalnoci operacyjnej (EBIT) / przychody ze sprzeda y,
rentowno sprzeda y netto: zysk (strata) netto / przychody ze sprzeda y,
stopa zwrot z kapitaów wasnych (ROE): zysk (strata) netto / kapita wasny (na koniec okresu, bez zysku netto za
dany okres),
stopa zwrotu z aktywów (ROA): zysk (strata) netto / aktywa ogóem (na koniec okresu).

ródo: Emitent

Midzy 2007 a 2009 rokiem Emitent odnotowa ponad czternastokrotny wzrost sprzeday.
Gównym czynnikiem, który mia wpyw na tak dynamiczny wzrost, bya rosnc popularno
programu MultiSport Plus, szerszy zakres usug oraz coraz wiksza rozpoznawalno marki
Emitenta. Stopniowo powikszono liczb handlowców, co pozwolio na rozszerzenie sprzeday
do mniejszych miast i mniejszych Klientów. Rezultatem tych dziaa by znaczny wzrost skali
dziaalnoci i tym samym przychodów ze sprzeday. W pierwszym póroczu 2010 roku, Emitent
odnotowa dalszy wzrost przychodów ze sprzeday, który w najwikszym stopniu spowodowany
by dalszym wzrostem sprzeday karty MultiSport Plus.
W latach 2007 i 2008 realizowana mara brutto na sprzeday ksztatowaa si na stabilnym
wysokim poziomie powyej 30%. Niezwykle dynamiczny wzrost skali dziaalnoci Emitenta w
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2009 roku wpyn w znacznym stopniu na poziom marowoci zarówno w pierwszym póroczu
jak i w caym 2009 roku. Do gównych czynników majcych wpyw na spadek marowoci brutto
na sprzeday w tym okresie naleay:
•

Nieszczelno systemów kontroli. Dziaajcy u Emitenta do padziernika 2008 roku system
ewidencji i kontroli wizyt dokonywanych przez posiadaczy kart MultiSport u Partnerów by
systemem bardzo czasochonnym. Nowy system raportowania wprowadzony w firmie od
listopada 2008 roku nie dostarcza rzetelnej informacji o aktywnoci posiadaczy kart, co
przy tak znaczcym wzrocie skali dziaalnoci, jaka miaa miejsce na przestrzeni 2008 i
2009 roku nie dawao moliwoci prawidowej analizy rentownoci kontraktów.
Jednoczenie, system ewidencji wizyt prowadzony przez Partnerów, pozostawia znaczce
pole do naduy w formie nieautoryzowanych wizyt, za które Emitent by zobowizany
zapaci Partnerom. Zjawisko to istniao take przed 2009 rokiem, jednak w zwizku ze
znacznym wzrostem popularnoci kart MultiSport Plus, odnotowane zostao jego znaczce
nasilenie. Od marca 2009 zostay wprowadzone odpowiednie modyfikacje do dziaania
systemu raportowania, co pozwolio Emitentowi na rzeteln analiz rentownoci
kontraktów.

•

Niedoszacowanie aktywnoci posiadaczy kart MultiSport oferowanych Klientom z
segmentu maych i rednich przedsibiorstw. Koncentrujc si na budowaniu skali
dziaalnoci, Emitent w szerszym stopniu zaoferowa swój produkt w segmencie firm
maych i rednich. W cenach zaoferowanych tym podmiotom, Emitent uwzgldni
prawdopodobn wysz aktywno pracowników tych firm. Nie majc jednak tak
szerokiego dowiadczenia jak z firmami duymi, nie doszacowa on skali rónicy w
poziomie aktywnoci posiadaczy kart, co negatywnie wpyno na poziom zyskownoci
czci z podpisywanych umów.

•

Poszerzenie oferty usug w ramach programu MultiSport. W celu zwikszenia atrakcyjnoci
swojej oferty, Emitent podj decyzj o rozszerzeniu programu MultiSport. W 2009 roku do
oferty zostay dodane takie usugi jak sztuki walki, joga czy taniec, co sprawio, e program
ten zacz by atrakcyjny równie dla posiadaczy kart, którzy wczeniej nie znajdowali w
nim atrakcyjnej dla siebie oferty. Przeoyo si to na zwikszony poziom aktywnoci
posiadaczy kart, co w negatywny sposób odbio si na marowoci osiganej przez
Emitenta.

W marcu 2009 roku zakoczono wdraanie systemu raportowania, który pozwoli Emitentowi na
analizowanie rentownoci umów z Klientami. Od maja 2009 roku Emitent rozpocz dziaania
majce na celu renegocjacj lub rozwizanie nierentownych umów. Powoano take zespó
odpowiedzialny za analizowanie czstotliwoci wizyt u poszczególnych Partnerów oraz kontrole
procedur w obiektach Partnerów. W listopadzie 2009 roku dokonano wymiany wszystkich
aktywnych kart na nowe karty MultiSport Plus, wyposaone w kod kreskowy i o nowej szacie
graficznej, co wpyno na zmniejszenie poziomu nieautoryzowanych wizyt, uniemoliwiajc
nieuczciwe praktyki zwizane z uywaniem starych nieaktualnych kart. Powzite inicjatywy oraz
efekt sezonowoci wpyny na istotne zwikszenie mary brutto w drugim póroczu 2009 roku.
W pierwszym póroczu 2010 roku, Emitent kontynuowa inicjatywy majce na celu zmniejszenie
efektu nieautoryzowanych wizyt posiadaczy kart MultiSport Plus. Od marca 2010 roku rozpocz
instalacj czytników kart u Partnerów, obejmujc nimi na koniec pierwszego pórocza Partnerów
obsugujcych okoo 17% wszystkich wizyt (na Dzie Zatwierdzenia Prospektu jest to ju 72%
wizyt).
W pierwszej poowie 2010 roku mara na sprzeday osigna poziom prawie 2-krotnie wyszy
ni w analogicznym okresie 2009 roku, co byo spowodowane skumulowaniem efektów
wszystkich dziaa podjtych i realizowanych w 2009 i pierwszym póroczu 2010 roku.
Dynamiczny rozwój Emitenta niós za sob stopniow rozbudow struktur Emitenta.
Rozbudowane zostay zasoby wewntrzne w szczególnoci w ramach Pionu Sprzeday, Obsugi
Klienta oraz pionów odpowiedzialnych za wsparcie. Wzrost struktur niós za sob wzrost kosztów
sprzeday i ogólnego zarzdu. Ich tempo jednake byo mniejsze od tempa wzrostu przychodów,
co wpyno na stopniowe zmniejszanie rónicy midzy marowoci sprzeday a marowoci
brutto na sprzeday.
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Specyfika dziaalnoci Emitenta, niski poziom aktywów trwaych, a take brak finansowania
dunego sprawiaj, e pomidzy poziomem mary ze sprzeday a poziomem mary brutto nie
wystpuj istotne rónice. Koszty finansowe odnotowane w pierwszym póroczu 2010 roku
zwizane s z faktem, e Emitent po raz pierwszy sporzdzi skonsolidowane sprawozdanie
finansowe. Jest to efekt wygenerowanych strat w latach ubiegych przez spók zalen FitSport
Polska.
Na poziom realizowanej mary netto wpyw mia w gównej mierze poziom zapaconych
podatków.

11.3. Dynamika i struktura kosztów dziaalno ci operacyjnej
Koszty dziaalno ci Emitenta w ujciu kalkulacyjnym za lata 2007 – 1p 2010
(skonsolidowane) (tys. PLN)
1p 2010 (s)

1p 2009

2009

2008

2007

Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiaów:

59.852

36.233

79.516

18.180

4.321

Koszty sprzedanych produktów

59.852

36.233

79.516

18.180

4.321

-

-

-

-

-

Koszty sprzedanych towarów i materiaów
Koszty sprzeday

2.304

835

2.483

870

354

Koszty ogólnego zarzdu

3.789

2.647

6.158

2.632

1.089

ródo: Emitent

Wraz ze wzrostem sprzeday, Emitent odnotowywa systematyczny wzrost kosztów sprzedanych
produktów. Na koszty sprzedanych produktów Emitenta skadaj si koszty patnoci za wizyty
posiadaczy kart MultiSport Plus w obiektach Partnerów, a ich poziom zaley od czstotliwoci
dokonywanych wizyt. Koszty te rosy wraz ze wzrostem skali dziaalnoci, a szczegóowa analiza
przyczyn ich zmiennoci opisana zostaa w punkcie 11.2.
Zarówno dynamika kosztów sprzeday jak i kosztów ogólnego zarzdu Emitenta w latach 20072009 i w pierwszym póroczu 2010 roku (odpowiednio wzrost o 498% przez okres trzech lat i 74%
w stosunku do analogicznego pórocza roku poprzedniego) bya znacznie nisza od dynamiki
wzrostu przychodów ze sprzeday (odpowiednio wzrost o 1364% przez okres trzech lat i 84% w
stosunku do analogicznego pórocza roku poprzedniego). Na koszty sprzeday Emitenta skadaj
si koszty generowane przez Pion Handlowy i Pion Rozwoju Produktów. Wzrost kosztów
sprzeday zwizany by z rozwojem struktur sprzedaowych wewntrz firmy, a ich warto w
stosunku do przychodów systematycznie malaa z poziomu blisko 5,5% w 2007 roku do 2,6% w
roku 2009. Wzrost kosztów sprzeday w pierwszym póroczu 2010 roku wynika z kosztów
poniesionych na dodatkowe dziaania majce zmniejszy liczb przypadków nieautoryzowanych
wizyt, intensyfikacj dziaa sprzedaowych oraz intensywne dziaania zwizane z rozwojem
produktów.
Do kosztów ogólnego zarzdu Emitenta zaliczaj si koszty zwizane z pozostaymi pionami
Spóki oraz pozostaymi kosztami ogólnymi, a ich wzrost wartociowy by zwizany ze
zwikszaniem si skali dziaalnoci Emitenta i co za tym idzie, rozwojem struktur Emitenta. Udzia
take i tych kosztów w stosunku do rosncych przychodów i w tym przypadku odnotowa
znaczcy spadek z 16,9% w roku 2007 do 6,3% w roku 2009. W pierwszym póroczu 2010 roku
za wzrost kosztów ogólnego zarzdu odpowiada gównie koszt wyszego czynszu zwizanego z
przeprowadzk do nowej siedziby Emitenta.
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Koszty operacyjne Emitenta w
(skonsolidowane) (tys. PLN)

ukadzie rodzajowym za lata 2007 – 1p 2010

1p 2010 (s)
Koszty razem:

1p 2009

2009

2008

2007

65.944

39.714

88.158

21.683

5.763

Amortyzacja

292

284

538

211

91

Materiay i energia

414

250

708

151

43
4.916

Usugi obce

60.205

37.186

81.079

19.458

Podatki i opaty

129

37

121

37

14

Wynagrodzenia

3 597

1.584

4.322

1.344

545

826

245

943

233

63

481

127

446

247

92

Warto sprzedanych towarów i materiaów

-

-

-

-

-

Zmiana stanu produktów

-

-

-

-

-

wiadczenia na rzecz pracowników
Pozostae koszty rodzajowe

ródo: Emitent

Gównym kosztem ponoszonym przez Emitenta jest koszt wizyt dokonywanych przez posiadaczy
kart MultiSport Plus u partnerów Emitenta zawarty w koszcie usug obcych. W 2009 roku
stanowiy one okoo 97% cakowitego kosztu usug obcych. Przyczyny zmian zachodzcych w tej
kategorii kosztów w latach 2007-2009 i w pierwszym póroczu 2010 roku zostay opisane w
punkcie 11.2.
Znaczc kategori kosztów ponoszonych przez Emitenta s take koszty wynagrodze
i zwizanych z nimi wiadcze pracowniczych. Wraz ze wzrostem skali dziaalnoci, ich udzia
w strukturze kosztów systematycznie mala pomimo systematycznego wzrostu zatrudnienia.
Jedynie pomidzy pierwszym póroczem 2010 roku a analogicznym okresem 2009 roku mona
byo zaobserwowa wzrost udziau tej kategorii kosztów, spowodowany dalszym wzrostem
zatrudnienia, w tym pozyskaniem wysoko wykwalifikowanej kadry zarzdczej.
Pozostae grupy kosztów stanowi niewielki odsetek w strukturze kosztów Emitenta i s zwizane
gównie z kosztem wynajmu powierzchni biurowej, jej utrzymania, a take kosztami biurowymi.

11.4. Analiza aktywów i kapitaów wasnych
Struktura aktywów Emitenta za lata 2007 – 1p 2010 (skonsolidowane) (tys. PLN)
1p 2010 (s)

2009

2008

2007

Aktywa trwae

5.639

2.968

Wartoci niematerialne i prawne

3.242

237

-

1

Rzeczowe aktywa trwae

1.241

729

75

21

-

500

55

55

Nalenoci i poyczki

671

1.208

100

0

Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

485

294

-

82

19.249

13.690

8.331

1.400

Inwestycje w jednostkach zalenych

Aktywa obrotowe
Zapasy
Nalenoci i poyczki krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe
Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa razem

230

159

-

-

-

-

13.987

10.508

3.426

748

30

289

344

5

5.232

2.893

4.561

647

24.888

16.658

8.561

1.559

ródo: Emitent

Ze specyfiki dziaalnoci Emitenta wynika fakt, e znaczc cz jego aktywów stanowi aktywa
obrotowe. Aktywa trwae w latach 2007-2008 stanowiy niewielk cz ogóu aktywów. W
zwizku z inwestycjami przeprowadzonymi przez Spók w 2009 roku i w pierwszej poowie 2010
roku (opisanymi w punkcie 8.1 Prospektu), w tych okresach obserwowany by wzrost ich wartoci.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

47

Emitent w 2009 roku odnotowa znaczcy wzrost wartoci niematerialnych i prawnych, co byo
zwizane z zakupem systemów raportowania. Wzrost rzeczowych aktywów trwaych w 2009 r.
jest natomiast zwizany z inwestycj Emitenta w system czytników szerzej opisany w punktach
8.1 oraz 11.2 Prospektu. Wzrost wartoci niematerialnych i prawnych w pierwszym póroczu 2010
wie si z zakupem VanityStyle powyej wartoci jej aktywów. Wzrost wartoci rzeczowych
aktywów trwaych w pierwszej poowie 2010 roku wie si z zakupem kolejnych czytników kart.
Na inwestycje w jednostki zalene Emitenta w latach 2007-2009 skaday si udziay w spóce
FitSport Polska Sp. z o.o. Wzrost inwestycji w 2009 roku wynika z podwyszenia kapitau w tej
spóce. W pierwszej poowie 2010 roku spadek inwestycji w jednostkach zalenych wie si z
korekt konsolidacyjn dotyczc inwestycji w udziay FitSport Polska.
Na nalenoci dugoterminowe Emitenta skadaj si midzy innymi kaucje zapacone przez
Emitenta z tytuu najmu siedziby (opisane w punkcie 19.1.2) oraz poyczki udzielone przez
Emitenta swoim Partnerom. Emitent w 2009 roku udzieli poyczek na rozwój 2 Partnerom.
Spadek tej pozycji w pierwszym póroczu 2010 roku wie si ze zmian kwalifikacji czci
nalenoci na krótkoterminowe.
Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego, które pojawiy si w 2009 roku i w pierwszej
poowie 2010 roku wi si z rozliczeniami midzyokresowymi kosztów, odpisami
aktualizacyjnymi nalenoci, niewykorzystanymi urlopami oraz przychodami przyszych okresów.
Kategoria nalenoci i poyczki krótkoterminowe Emitenta w analizowanym okresie skadaa si
gównie z nalenoci od Klientów zwizanych ze sprzeda produktów Emitenta oraz w mniejszej
czci z zaliczek wypaconych Partnerom na poczet przyszych wizyt posiadaczy kart. Zmiany w
tej pozycji odnotowane w latach 2007-2009 oraz w pierwszym póroczu 2010 zwizane byy ze
zwikszeniem skali dziaalnoci. Niewielk cz stanowiy take poyczki krótkoterminowe
udzielone Partnerom.
Inwestycje krótkoterminowe Emitenta w analizowanym okresie odzwierciedlaj poziom
posiadanej gotówki. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe natomiast zwizane s
gównie z rozliczeniem w czasie usug Partnerów.
Struktura pasywów Emitenta za lata 2007 – 1p 2010 (skonsolidowane) (tys. PLN)
1p 2010 (s)
Kapita wasny, w tym
udziay mniejszoci
Zobowi zania

13.735

2009

2008

8.605

2007

5.438

1.026

-7

-

-

-

11.154

8.052

3.123

534

Zobowizania dugoterminowe

-

7

-

-

Zobowizania krótkoterminowe

11.154

8.045

3.123

534

Pasywa razem

24.888

16.658

8.561

1.559

ródo: Emitent

Emitent w analizowanym okresie finansowa si gównie kapitaem wasnym. Na zmian jego
poziomu w analizowanym okresie wpywa wygenerowany zysk netto, podwyszenie kapitau
podstawowego w kwocie 639 tys. PLN w 2008 roku oraz wypata dywidendy w kwocie 2.000 tys.
PLN w 2009 roku.
Emitent w analizowanym okresie poza rodkami wasnymi, finansowa si prawie wycznie
zobowizaniami krótkoterminowymi. W analizowanym okresie zobowizania krótkoterminowe
Emitenta rozkaday si w prawie równym stopniu na zobowizania handlowe wobec Partnerów i
rozliczenia midzyokresowe, które zwizane s z kosztami usug wykonanymi przez Partnerów,
na które Emitent nie otrzyma faktury jak równie z przychodami przyszych okresów otrzymanymi
od Klientów. Nieznaczn cz stanowiy równie zobowizania z tytuu podatku i innych
wiadcze. Emitent w analizowanym okresie nie korzysta z bankowego finansowania dunego.
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11.5. Analiza zadu enia
Wska niki zadu enia Emitenta w okresie 2007 – 1p 2010 (skonsolidowane) (tys. PLN)
1p 2010 (s)

2009

2008

2007

Wskanik ogólnego zaduenia

0,45

0,48

0,36

0,34

Wskanik pokrycia aktywów trwaych kapitaem
wasnym

2,44

2,90

23,64

6,45

Wskanik zaduenia kapitau wasnego

0,81

0,94

0,57

0,52

-

-

-

-

Wskanik pokrycia kapitaów wasnych zadueniem
oprocentowanym

Analiza zadu enia zostaa przeprowadzona w oparciu o ni ej zaprezentowane wska niki:
−
wska nik ogólnego zadu enia: zobowizania i rezerwy na zobowizania ogóem / aktywa ogóem,
−
wska nik pokrycia aktywów trwaych kapitaem wasnym: kapita wasny / aktywa trwae,
−
wska nik zadu enia kapitau wasnego: zobowizania i rezerwy na zobowizania / kapita wasny,
−
wska nik pokrycia kapitaów wasnych zadu eniem oprocentowanym: zobowizania finansowe / kapita wasny.
ródo: Emitent

Emitent w analizowanym okresie nie korzysta z finansowania dunego, a poziom zobowiza
wynika gównie z salda zobowiza o charakterze handlowym na koniec poszczególnych
okresów. Emitent w analizowanym okresie, w zwizku z tak dynamicznym wzrostem, który czy
si zawsze z pewn niestabilnoci osiganych wskaników finansowych oraz, na pocztkowym
etapie, niepewnoci dotyczc poziomu kosztów generowanych u Partnerów i egzekwowania
patnoci od Klientów, przyj polityk bezpiecznego finansowania rozwoju ze rodków
wypracowanych w ramach dziaalnoci operacyjnej oraz kapitaów wasnych i poyczek od
wspólników. Emitent przewiduje, e od roku 2012 bdzie rozwaa moliwo i zasadno
wsparcia dalszego rozwoju skali równie poprzez wykorzystanie dunego finansowania
bankowego.

11.6. Analiza pynno ci finansowej
Wska niki pynno ci Emitenta za okres 2007 – 1p 2010 (skonsolidowane) (tys. PLN)
1p 2010 (s)

2009

2008

2007

Pynno bieca

1,73

1,70

2,67

2,62

Pynno szybka

1,72

1,67

2,56

2,61

Analiza pynnoci zostaa przeprowadzona w oparciu o ni ej zaprezentowane wska niki:
−
−

pynno bie ca: aktywa obrotowe / zobowizania krótkoterminowe,
pynno szybka: (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe czynne ) /
zobowizania krótkoterminowe,
ródo: Emitent

Emitent w analizowanym okresie odnotowywa wysoki poziom pynnoci finansowej, co wynikao
przede wszystkim z (i) faktu finansowania si gównie kapitaem wasnym, bdcym elementem
ostronego podejciem do finansowania dunego we wstpnej fazie rozwoju dziaalnoci
Emitenta, oraz (ii) z niskiego poziomu aktywów trwaych zwizanym ze specyfik dziaalnoci
Emitenta.
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11.7. Analiza zarz dzania maj tkiem obrotowym
Wska niki efektywno ci zarz dzania maj tkiem operacyjnym Emitenta 2007 – 1p 2010
(skonsolidowane) (tys. PLN)
1p 2010 (s)

2009

2008

2007

Rotacja nalenoci

22,52

27,20

41,99

39,20

Rotacja zobowiza handlowych

15,36

17,52

23,75

16,81

Analiza zarzdzania majtkiem obrotowym zostaa przeprowadzona w oparciu o ni ej zaprezentowane wska niki:
−

rotacja nale noci w dniach: (stan nale noci z tytuu dostaw i usug na koniec okresu / przychody ze sprzeda y
towarów, materiaów i produktów w okresie) pomno ony przez liczb dni w okresie,
−
rotacja zobowiza handlowych w dniach: (stan zobowiza z tytuu dostaw i usug na koniec okresu / koszt
sprzedanych towarów, materiaów i produktów w okresie) pomno ony przez liczb dni w okresie.
ródo: Emitent

Emitent wraz ze wzmacnianiem swojej pozycji rynkowej oraz poprzez wprowadzenie
mechanizmów kontrolnych od 2009 roku by w stanie zintensyfikowa swoje dziaania
windykacyjne. Przeoyo si to na spadek wskanika rotacji nalenoci w 2009 roku i w pierwszej
poowie 2010 roku.
Poziom rotacji zobowiza wynika gównie z sald zobowiza na koniec okresów. Dodatkowo, w
2009 roku wzrost salda zobowiza wynika ze zmiany systemu akceptacji faktur
przedstawianych przez Partnerów.

11.8. Podstawowe róda wpywów i wydatków pieni nych
Przepywy pieni ne Emitenta za okres 2007 – 1p 2010 (skonsolidowane) (tys. PLN)
1p 2010 (s)

1p 2009

2009

2008

2007

Przepywy pienine netto z dziaalnoci
operacyjnej

5.695

-1.384

2.615

3.623

-217

Przepywy pienine netto z dziaalnoci
inwestycyjnej

-3.357

-684

-2.282

-364

-106

Przepywy pienine netto z dziaalnoci
finansowej

-

-2.000

-2.000

639

864

2.338

-4.068

-1.667

3.898

541

Przepywy pieni ne netto
ródo: Emitent

Na zmiany w przepywach pieninych Emitenta w analizowanym okresie, poza poziomem
generowanego zysku netto, najwikszy wpyw miay zmiany w kapitale obrotowym. Ten element
w najwikszym stopniu wpyn na ujemne przepywy operacyjne w 2007 roku. W zwizku ze
stosunkowo niewielkim wzrostem kapitau obrotowego netto w 2008 roku, Emitent odnotowa
znaczce dodatnie przepywy z dziaalnoci operacyjnej. Znaczcy wzrost kapitau obrotowego w
2009 roku, zwizany z dynamicznym wzrostem skali dziaalnoci, spowodowa natomiast, e
mimo znacznego wzrostu zysku netto, przepywy z dziaalnoci operacyjnej w tym roku byy
nisze ni w 2008 roku.
Przepywy pienine z dziaalnoci inwestycyjnej zwizane s w znacznym stopniu z zakupem
aktywów trwaych gównie w postaci czytników kart oraz, jak to miao miejsce w 2009 roku,
wartoci niematerialnych i prawnych zwizanych z nowym systemem informatycznym. Na
przepywy w 2009 roku dodatkowy wpyw miao podwyszenie kapitau w spóce FitSport Polska
Sp. z o.o. oraz poyczki udzielone Partnerom. Na przepywy pienine z dziaalnoci
inwestycyjnej w pierwszym póroczu 2010 najwikszy wpyw mia zakup udziaów w spóce
VanityStyle Sp. z o.o.
Na przepywy pienine z dziaalnoci finansowej w latach 2007 i 2008 miay wpyw
podwyszenia kapitau zakadowego Emitenta. Dodatkowo w 2007 roku Emitent spaci poyczki
od podmiotu nalecego do Prezesa Zarzdu w kwocie 331 tys. PLN. Wypywy rodków
pieninych w 2009 roku z dziaalnoci finansowej wi si z wypat dywidendy w wysokoci
2.000 tys. PLN za 2008 rok.
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ROZDZIA 12. NAJISTOTNIEJSZE
TENDENCJE
OSTATNICH
ZAUDYTOWANYCH
FINANSOWYCH

OD
DATY
SPRAWOZDA

12.1. Informacje o tendencjach
Tendencje w sprzeda y i kosztach
Emitent w od koca pierwszego pórocza 2010 roku odnotowa dalszy wzrost liczby Klientów,
oraz idcy za tym wzrost miesicznego przychodu. Liczba klientów wzrosa z 2.602 na koniec
czerwca 2010 roku do 3.000 na Dzie Zatwierdzenia Prospektu. Liczba kart wzrosa w
omawianym okresie z 187.342 do 245.860 na Dzie Zatwierdzenia Prospektu. Miao to wpyw na
proporcjonalny wzrost miesicznych przychodów ze sprzeday odnotowywanych przez Emitenta.
W opisywanym okresie Emitent zaobserwowa niewielki wzrost redniego przychodu na jedn
kart. Byo to gównie efektem wzrostu udziau kart MultiSport Plus wspófinansowanych przez ich
posiadaczy, które s kartami droszymi. Udzia kart wspófinansowanych wzrós z 51.4% na
koniec czerwca 2010 roku do 56% na Dzie Zatwierdzenia Prospektu.
Opisane wyej tendencje przekaday si na dalszy wzrost przychodów ze sprzeday. Przychód
za trzy kwartay 2010 roku odnotowany przez Emitenta i jego spóki zalene wyniós 115.708 tys.
PLN a za cay rok 2010 165.072 tys. PLN (wedug danych szacunkowych)
Od koca czerwca 2010 roku Emitent obserwowa take dalsze pozytywne efekty rozpocztych w
2009 roku dziaa majcych na celu popraw kontroli nad marowoci umów z Klientami oraz
zmniejszenie efektu nieautoryzowanych wizyt w obiektach Partnerów, które miay bezporednie
przeoenie na poziom kosztów. System czytników kart instalowanych w obiektach Partnerów,
który rozpocz dziaanie w marcu 2010 roku wraz ze wzrostem liczby zainstalowanych
czytników, rejestruje coraz wiksz cz wizyt. Wedug szacunków Emitenta w czerwcu 2010
roku rejestrowa on okoo 17% wizyt, a na Dzie Zatwierdzenia Prospektu ju 72%. W zwizku z
powyszym, od koca czerwca 2010 roku do Dnia Zatwierdzenia Prospektu Emitent odnotowywa
wzrost marowoci brutto na sprzeday zwizany z eliminacj efektu nieautoryzowanych wej
(uwzgldniajc normaln fluktuacj zwizan z sezonowoci marowoci Emitenta oraz w
porównaniu z analogicznym okresem za rok poprzedni). Jednoczenie w analizowanym okresie
Emitent nie odnotowa znaczcych zmian w poziomie opat paconych Partnerom za wizyty
posiadaczy kart.
Emitent od koca czerwca 2010 roku do Dnia Zatwierdzenia Prospektu utrzymywa niewielki
poziom zapasów zwizany gównie z zapasem artykuów biurowych
Emitent, od czasu przejcia w maju 2010 roku, obserwuje równie stopniowy wzrost skali
dziaalnoci VanityStyle. Liczba kart obsugiwanych przez Vanity Style wzrosa z 7.018 w czerwcu
2010 roku do 11.033 na Dzie Zatwierdzenia Prospektu. Tak znaczcy wzrost skali dziaalnoci
przeoy si na osignicie przez t spók progu rentownoci.
Od koca pierwszego pórocza 2010 Emitent rozpocz inwestycje w rozwój dziaalnoci na rynku
czeskim realizowane poprzez seri poyczek udzielonych do swojej spóki zalenej MultiSport
Benefit s.r.o. Spóka ta od padziernika 2010 rozpocza dziaania typu „presales” produktu
podobnego do karty MultiSport Plus.
Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów,
zobowi za lub zdarze, które wedle wszelkiego prawdopodobiestwa mog
znacz cy wpyw na perspektywy Emitenta w ci gu bie cego roku obrotowego.

da,
mie

Emitentowi nie s znane tendencje, niepewne elementy, dania zobowizania, które wedle
wszelkiego prawdopodobiestwa mogyby mie znaczcy wpyw na perspektywy Emitenta.
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12.2. Znacz ce zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta
Od dnia ostatnich sprawozda finansowych Emitent nie odnotowa adnych znaczcych zmian w
sytuacji finansowej lub handlowej.

12.3. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe
Emitent sporzdzi szacunki skonsolidowanych wyników za rok 2010. Emitent opiera swoje na
postawie nastpujcych zaoe:
•

szacunkowe skonsolidowane wyniki za rok 2010 zostay przygotowane zgodnie z polityk
rachunkowoci Benefit Systems S.A. zgodn z Midzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczoci Finansowej, stosowan w sposób cigy, zapewniajc ich
porównywalno z historycznymi informacjami finansowymi Emitenta,

•

przychody Emitenta z dziaalnoci podstawowej wynikaj z faktycznie zrealizowanej
sprzeday,

•

koszt sprzedanych usug zosta ustalony w oparciu o zaewidencjonowane koszty
rzeczywiste oraz czciowo w oparciu o zaoon rezerw na koszty ustalon na
podstawie zarejestrowanych przez systemy informatyczne i system czytników kart wizyt
posiadaczy karty Multisport Plus (gównego produktu Emitenta) u Partnerów. W opinii
zarzdu koszty te nie ulegn istotnym zmianom. Warto kosztów zarzdu i kosztów
sprzeday jest wartoci kosztów rzeczywistych zaewidencjonowanych do dnia
sporzdzenia szacunku,

•

wielkoci szacunkowe odzwierciedlaj obecny i najlepszy stan wiedzy Zarzdu, co do
moliwoci ksztatowania si prezentowanych pozycji. Istotne szacunki zostay przejrzane i
zatwierdzone przez kierownictwo.

Szacunkowe dane – skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2010 (tys. PLN)
od 01.01 do
31.12.2010

od 01.01 do
31.12.2009*

Dynamika %

Dziaalno kontynuowana
Przychody ze sprzeda y
Przychody ze sprzeday usug
Przychody ze sprzeday towarów i materiaów
Koszt wasny sprzeda y
Koszt sprzedanych produktów
Koszt sprzedanych usug
Zysk (strata) brutto ze sprzeda y
Koszty sprzeday
Koszty ogólnego zarzdu
Pozostae przychody operacyjne

165.072

94.482

165.040

94.482

32
128.302

79.516

61,4%

-

-

-

128.302

79.516

36.770

14.966

5.166

2.483

10.018

6.158

131

17

1.138

66

20.579

6.275

Przychody finansowe

230

122

Koszty finansowe

330

1

20.479

6.396

4.255

1.229

16.224

5.167

Pozostae koszty operacyjne
Zysk (strata) z dziaalno ci operacyjnej

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z dziaalno ci kontynuowanej

74,7%

145,7%

228,0%

220,2%

214,0%

* Spóka Dominujca sporzdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe poczwszy od 2010 roku, w zwizku z czym
dane finansowe za 2009 rok pochodz z jednostkowego sprawozdania finansowego Spóki Dominujcej
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12.4. Raport biegego rewidenta dotycz cy prognoz lub wyników szacunkowych
Raport biegego rewidenta
ze sprawdzenia wybranych elementów wyników szacunkowych Emitenta
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej
i Zarz du Benefit Systems Spóka Akcyjna.
Sprawdzilimy wybrane elementy skonsolidowanych wyników szacunkowych za rok 2010 Grupy
Kapitaowej, w której jednostk dominujc jest Benefit Systems S.A. (Spóka Dominujca) z
siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, na które skadaj si nastpujce elementy
skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010
roku:
•

przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiaów w wysokoci 165.072
tysice zotych,

•

zysk brutto w wysokoci 20.479 tysicy zotych,

•

zysk netto w wysokoci 16.224 tysicy zotych.

Za sporzdzenie skonsolidowanych wyników szacunkowych odpowiada Zarzd
Dominujcej. Naszym zadaniem byo sprawdzenie tych wyników szacunkowych.

Spóki

Skonsolidowane wyniki szacunkowe sprawdzilimy stosownie do postanowie zawartych w
Midzynarodowym Standardzie Usug Atestacyjnych 3000 (ISAE 3000) wydanym przez
Midzynarodow Federacj Ksigowych (IFAC).
Standard ten nakada na nas obowizek sprawdzenia wyników szacunkowych w taki sposób, aby
uzyska umiarkowan pewno, e szacunkowe wyniki nie zawieraj istotnych nieprawidowoci.
Skonsolidowane wyniki szacunkowe zostay sporzdzone w celu zamieszczenia ich w Prospekcie
Emisyjnym.
Weryfikacji dokonalimy gównie drog wgldu w ksigi rachunkowe oraz wykorzystania
informacji uzyskanych od Zarzdu Spóki Dominujcej oraz personelu odpowiedzialnego za
finanse i rachunkowo Grupy.
Dokonana przez nas weryfikacja nie wykazaa niczego, co nie pozwolioby stwierdzi, e
skonsolidowane wyniki szacunkowe, obejmujce przedstawione wyej dane liczbowe, zostay
poprawnie przygotowane i zaprezentowane zgodnie z polityk rachunkowoci Spóki Dominujcej
zgodn z Midzynarodowymi Standardami Rachunkowoci, Midzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczoci Finansowej oraz zwizanymi z nimi interpretacjami ogoszonymi w formie
rozporzdze Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach –
stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowoci i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.
Zakres i metoda weryfikacji wyników szacunkowych istotnie róni si od bada lecych u
podstaw opinii wydawanej o rzetelnoci, prawidowoci i jasnoci sprawozdania finansowego,
dlatego te zbadane skonsolidowane wyniki finansowe mog róni si od wyników
szacunkowych, a wynikajce std odchylenia mog by istotne.

Justyna Komer-Fabi
Biegy Rewident nr 10964
Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o.,
Pozna, pl. Wiosny Ludów 2, podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych,
numer ewidencyjny 238
Pozna, dnia 4 lutego 2011 roku.
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ROZDZIA 13. OTOCZENIE, W KTÓRYM DZIAA EMITENT
13.1. Wstp
Emitent dziaa na szybko rozwijajcym si w Polsce rynku innowacyjnych rozwiza z zakresu
pozapacowych wiadcze pracowniczych oferowanych klientom korporacyjnym. Biorc pod
uwag fakt, e jego sztandarowy produkt umoliwia korzystanie z usug fitness, Emitent sta si
take znaczcym podmiotem tego rynku, zwaszcza w czci dedykowanej klientowi
korporacyjnemu.
Wedug najlepszej wiedzy Emitenta proponowana przez niego karta MultiSport Plus bya
pierwszym tego typu produktem na rynku polskim. Emitentowi nie s znane take wczeniejsze
próby zakoczone sukcesem wprowadzenia podobnego modelu biznesowego w innych krajach
europejskich. Na rynku polskim pojawio si kilka podmiotów próbujcych wprowadzi podobny
model biznesowy. Jednake nowatorskie podejcie do potrzeb Klientów oraz do wspópracy ze
znaczc sieci dostawców stawia Emitenta w pozycji lidera na rynku produktów zapewniajcych
dostp do obiektów i zaj sportowych.
Od lipca 2010 roku Emitent rozpocz dziaania majce na celu zaimplementowanie swojego
modelu biznesowego na rynku czeskim. Rozwaa równie wejcie ze swoimi rozwizaniami na
inne rynki rodkowo-europejskie, w przypadku pojawienia si oznak, e dziaania na rynku
czeskim odniosy zamierzony skutek.
Sposób i róda szacowania przez Emitenta danych rynkowych zosta przedstawiony w Rozdziale
39 Prospektu w punkcie „Dane dotyczce pozycji konkurencyjnej”.

13.2. Rynek, na którym dziaa Emitent
13.2.1.

Ogólna charakterystyka rynku pozapacowych wiadcze pracowniczych w
Polsce

Do pozapacowych rodków pobudzania motywacji pracowników zalicza si dodatkowe
wiadczenia o istotnej wartoci pieninej, finansowane przez pracodawców. Rynek
pozapacowych wiadcze pracowniczych, na którym dziaa Emitent, jest zdaniem Emitenta
stosunkowo niedojrzaym rynkiem w Polsce w porównaniu do innych krajów europejskich i USA,
co wynika ze stosunkowo wskiego spektrum uywanych wiadcze i z niszej wiadomoci
pracodawców, co do korzyci wynikajcych z dodatkowych dziaa zwikszajcych motywacj
pracowników.
Znaczna cz wydatków firm na pozapacowe wiadczenia pracownicze w Polsce pochodzi z
Funduszy Socjalnych, do których tworzenia zobligowane przepisami prawa s podmioty
speniajce odpowiednie kryteria, co zostao szerzej opisanymi w punkcie 13.5. rodki z
Funduszu mog suy do sfinansowania caoci lub czci wydatków firmy przeznaczonych na
pozapacowe wiadczenia pracownicze. Wedug szacunków Konfederacji Pracodawców Polskich
(opublikowanych w artykule zatytuowanym „8 mld z wydaj pracodawcy na dziaalno socjaln
w cigu roku” w Gazecie Prawnej z 8 sierpnia 2009 roku) warto corocznych skadek firm na
Fundusz Socjalny szacowana jest na 8 mld PLN.
Najczciej uywanymi instrumentami motywacji pozapacowej wskazywanymi w Polsce s
wiadczenia cile zwizane z wykonywan prac. Potwierdzaj to badania firmy badawczej
ABC Rynek i Opinia (opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 8 lipca 2010 w artykule
„Zamiast premii z korzyci dla pracownika i firmy”) które mówi, e wiadczenia takie jak
telefony komórkowe, samochód subowy czy laptopy przyznaje 57,1% firm, a szkolenia prawie
42% badanych firm. Po tradycyjne formy motywowania pracowników, takie jak dofinansowanie
wczasów i paczki witeczne, wedug tego samego badania siga odpowiednio 56,1% i 43,7%
firm. Po narzdzia motywacji takie jak bony i kupony siga 40% przedsibiorstw, a karnety do
obiektów sportowych, których sprzeda na Dzie Zatwierdzenia Prospektu stanowi gówne ródo
przychodu Emitenta, jedynie 18% badanych firm.
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Najcz ciej przyznawane wiadczenia pozapacowe w 2009 roku
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43,7%
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31,5%
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30%

20,6%
20%
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sportowych i
rekreacyjnych

Wyjazdy
integracyjne

Bilety na imprezy
kulturalne
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na rzecz dzieci
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Bony i kupony
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kulturalnorekreacyjne)
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jzykowe

Paczki witeczne

Dofinansowanie
wypoczynku
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dodatkowe
(subowy telefon,
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0%

Opieka medyczna
dla pracowników

10%

ródo: ARC Rynek i Opinia, za Gazet Prawn z dnia 8 lipca 2010 „Zamiast premii z korzyci dla pracowników i firmy”

13.2.2.

Rynek wiadcze pozapacowych w formie dost pów do obiektów i zaj
sportowych

Emitent, bazujc na danych GfK Polonia oraz wasnych analizach dotyczcych iloci obiektów
fitness i dostpnych informacji na temat wartoci ich przychodów, szacuje warto rynku fitness
na 3-4 mld PLN. Zdecydowana wikszo tego rynku dedykowana jest klientom detalicznym.
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu dziaalno Emitenta koncentruje si gównie na dostarczaniu
klientom korporacyjnym wiadcze pozapacowych w formie dostpu do szerokiej sieci obiektów
sportowych. wiadczenia pozapacowe tego typu s na rynku polskim dostarczane w trzech
podstawowych formach:
•

kart uprawniajcych do korzystania z wielu obiektów partnerskich wspópracujcych z
dostawc takich kart,

•

abonamentów oferowanych przez sieci klubów bd pojedyncze kluby sportowe,

•

bonów uprawniajcych do patnoci za wizyty w rónorodnych obiektach sportowych.

Zdaniem Emitenta, najbardziej popularnym wiadczeniem pozapacowym dajcym dostp do
obiektów sportowych, s karty uprawniajce do korzystania z obiektów partnerskich. Na Dzie
Zatwierdzenia Prospektu, wedug najlepszej wiedzy Emitenta, na rynku polskim karty takie
oferowane s przez cztery podmioty, w tym przez Emitenta i jego podmiot zaleny, VanityStyle,
co stawia Emitenta na pozycji lidera tego rynku. Produkty oferowane przez wszystkie podmioty
róni si zakresem usug, rozlegoci sieci partnerów jak równie zasadami korzystania z usug
w sieciach partnerskich.
Drugim najbardziej popularnym wiadczeniem pozapacowym dajcym dostp do obiektów
sportowych s abonamenty oferowane przez sieci klubów lub pojedyncze kluby sportowe. Z racji
znacznego rozdrobnienia rynku fitness w Polsce, aden z podmiotów na nim obecnych nie
osign, zdaniem Emitenta, znacznego udziau w rynku korporacyjnym. Zdaniem Emitenta
wpyw na to ma fakt, e wikszo podmiotów tego rynku koncentruje si na rynku detalicznym, a
klient korporacyjny jest pozyskiwany przez te podmioty jedynie lokalnie, gdy siedziba klienta
znajduje si w pobliu klubu.
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Na stan wiedzy Emitenta, na rynku polskim bon dajcy moliwo korzystania z obiektów
sportowych oferowany jest przez firm Sodexo Pass Polska. W ramach tego samego bonu jest
moliwe korzystanie take z obiektów kulturalnych. Nomina bonu okrela kwot, za jak
posiadacz moe dokona zakupu w obiektach partnerskich po detalicznych cenach partnerów i
przez to nie daje tak jak produkt Emitenta nieograniczonego dostpu do usug sportoworekreacyjnych.
13.2.3.

Rynek bonów towarowych

Bony towarowe s jedn z najczciej uywanych form motywacji pozapacowej. Bony towarowe
opiewaj na róne kwoty i uprawniaj do zakupu rónorodnych produktów. Na polskim rynku s
midzy innymi dostpne bony ywieniowe, uprawniajce do zakupu posików w restauracjach i
stoówkach oraz artykuów ywnociowych w sklepach, bony podarunkowe uprawniajce do
zakupów w rónorodnych sklepach czy te bony turystyczne akceptowane w hotelach i obiektach
typu SPA.
Schemat dziaania wszystkich rodzajów bonów towarowych jest podobny. Wystawca bonów jest
odpowiedzialny za stron administracyjn i finansow programu. Pracodawca nabywajcy bony
wnosi niewielk opat administracyjn ponad warto zakupionych bonów. Placówki, które bony
zrealizoway przekazuj je do ich wystawcy, w zamian za co ten zwraca im kwot równ wartoci
nominalnej bonów.
W zwizku z rozwojem technologicznym tradycyjne papierowe bony towarowe, szczególnie w
przypadku pracowników z duych miast, coraz czciej s zastpowane przedpaconymi kartami,
które pozwalaj na pacenie za zakupy w placówkach posiadajcych terminale kart patniczych
oraz w Internecie.
Gówni dostawcy bonów towarowych
Liczba punktów
akceptuj cych bony
towarowe

Liczba punktów
akceptuj cych karty
elektroniczne

Liczba u ytkowników
bonów i karty
elektronicznej

Sodexo Pass

50,000

160.000**

3,500,000

Bonus Systems

30,000

200,000

2,500,000

8,000

420

bd

Accor Services (Edenred)
TravelPass
Wasza ywieniowa

230*

brak w ofercie

bd

7,000

brak w ofercie

bd

* Hotele i SPA
** Platforma VISA
ródo: Sedlak & Sedlak za Dziennikiem Gazet Prawn z dnia 30 wrzenia 2010, „Talon albo karta dla pracownika”

Wedug danych firmy Sedlak & Sedlak (opublikowanych w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 30
wrzenia 2010 w artykule „Talon albo karta dla pracownika”), bony uywane s najczciej, jako
element motywacji dla pracowników o niszych kwalifikacjach. Zarówno procent firm
przyznajcych bony, jak i rednia ich kwota jest najwysza dla grupy pracowników szeregowych.
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Beneficjenci bonów towarowych
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ródo: Sedlak & Sedlak za Dziennikiem Gazet Prawn z dnia 30 wrzenia 2010, „Talon albo karta dla pracownika”

13.2.4.

Rynek programów kafeteryjnych w Polsce

Programy kafeteryjne to jeden z rodzajów rodków motywacji pozapacowej, dajcy moliwo
wyboru przez pracowników interesujcych ich produktów i usug sporód wczeniej okrelonego
menu. Pracodawca okrela rodzaj oraz warto przywilejów przysugujcych poszczególnym
grupom zawodowym. Wysoko, a take rónorodno takich wiadcze jest odpowiednio
zdywersyfikowana wedug kryteriów ustalonych przez pracodawc. Pracownik dostaje zatem
dostp do kompleksowego pakietu zrónicowanych wiadcze i to on dokonuje ostatecznego
wyboru konkretnych produktów lub usug wedug wasnych potrzeb.
W Polsce rynek programów kafeteryjnych jest w pocztkowej fazie rozwoju, z czego wynika
stosunkowo niski poziom zarówno rozpoznawalnoci, jak i jednoznacznoci definicji takich
programów. wiadczy o tym chociaby niespójno dostpnych analiz dotyczcych tego rynku. Z
danych opublikowanych w artykule „Do pensji trzeba co doda” w Pulsie Biznesu w dniu 23 lipca
2010 roku wynika, e jedynie 7 % firm w Polsce decyduje si na ten rodzaj wiadczenia. Dane
firmy doradczej Mercer HRC opublikowane w Rzeczpospolitej w dniu 20 czerwca 2008 roku
mówi, e programy kafeteryjne stosuje 17% przedsibiorstw w Polsce, a dane firmy doradczej
Hay Group opublikowane w Pulsie Biznesu w dniu 3 padziernika 2008 roku w artykule „Pacenie
bez pienidzy” mówi o 11% firm. Zdaniem Emitenta dane te nie dotycz programów
kafeteryjnych w formie podobnej do oferowanych przez Emitenta, tj. oferujcych dostp do
szerokiej gamy usug bdcych w ofercie jednego dostawcy, dajcej wybór klientowi co do
zakresu usug przedstawionych pracownikom, którzy z kolei sami dokonuj ostatecznego wyboru
konkretnych wiadcze.
Jednoczenie wedug danych opublikowanych w Pulsie Biznesu 3 padziernika 2008 w artykule
„Pacenie bez pienidzy”, w Stanach Zjednoczonych Ameryki z takiego rozwizania korzysta
okoo 50% a na Wgrzech 35% firm.

13.3. Perspektywy rozwoju rynku, na którym dziaa Spóka
Perspektywy rynku kart zapewniaj cych dostp do partnerskich obiektów sportowych
Emitent zwikszy sprzeda swoich produktów z okoo 1 mln PLN w 2006 roku do 94,4 mln PLN
w 2009 roku i take w roku 2010 odnotowuje dalszy dynamiczny wzrost. Mimo tak gwatownego
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wzrostu przychodów, który w znaczcym stopniu by zasug rosncej popularnoci karty
MultiSport Plus wród pracodawców, Emitent widzi potencja dla dalszego zwikszenia sprzeday
tego produktu. Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu, karta MultiSport Plus sprzedawana bya do
3.000 Klientów korporacyjnych. Wedug badania przeprowadzonego dla Emitenta przez GfK
Polonia we wrzeniu 2010 roku, w Polsce istnieje okoo 158 tys. przedsibiorstw zatrudniajcych
ponad 15 pracowników i bdcych potencjalnym odbiorc karty MultiSport Plus. Emitent w
pierwszej kolejnoci planuje skupi si na oferowaniu kart MultiSport Plus okoo 60-80 tys. firm
koncentrujc si przy ich wyborze na ich wielkoci, lokalizacji oraz profilu branowym. Wynika z
tego, e obecna penetracja wród potencjalnych Klientów ksztatuje si na poziomie 3,5-4,5%.
Nie bez znaczenia jest te fakt, e wraz ze wzrostem penetracji jego produktu wród firm
stanowicych na Dzie Zatwierdzenia Prospektu grup docelow, Emitent zamierza poszerzy
swoje wysiki sprzedaowe o firmy z innych bran i pochodzcych z mniejszych miast.
Za moliwoci poszerzenia bazy Klientów Programu MultiSport Plus, przemawia take fakt, e
czsto pracownicy, którzy u poprzedniego pracodawcy otrzymywali, jako form motywacji
pozapacowej, kart MultiSport Plus, przy zmianie pracy namawiaj swojego nowego pracodawc
do wprowadzenia tego elementu motywacji pozapacowej. Rosnca popularno tego produktu
sprawia take, e jego zakup inicjowany jest przez samych dyrektorów personalnych w
przedsibiorstwach. Wedug badania GfK Polonia przeprowadzonego na zlecenie Emitenta we
wrzeniu 2010 roku, zainteresowanych zaoferowaniem karty MultiSport Plus wasnym
pracownikom jest od 2,5-7 tys. firm, a raczej zainteresowanych od 13 tys. do 22 tys. firm, co
cznie stanowi okoo od 8 do 14% firm zatrudniajcych powyej 15 pracowników.
Na dziaalno w Polsce, jak i w pozostaych krajach, w których Emitent rozwaa rozpoczcie
dziaalnoci, wpywa take stopie aktywnoci fizycznej spoeczestwa, jak równie
przyzwyczajenia dotyczce miejsca uprawiania tej aktywnoci. Wedug danych opublikowanych w
Eurobarometrze Komisji Europejskiej dotyczcego sportu i aktywnoci fizycznej opublikowanego
w marcu 2010 roku wynika, e jedynie 25% Polaków deklaruje uprawianie sportu lub wicze
fizycznych z pewn regularnoci. Podobnie niski poziom aktywnoci fizycznej odnotowywany
jest w Republice Czeskiej (28%), gdzie Emitent rozpocz swoj dziaalno, jak i w innych
krajach, w których w przyszoci Emitent rozway rozwinicie swojej dziaalnoci: Sowacja
(30%), Wgry (23%). Biorc pod uwag rosnc promocj zdrowego stylu ycia w krajach Unii
Europejskiej, Emitent uwaa, e moe to pozytywnie wpyn na zainteresowanie oferowanymi
przez niego produktami w tych krajach. Dla porównania w Szwecji i Finlandii odsetek ten wynosi
okoo 72%, w Danii 64%, Holandii 56%, a w Niemczech 49%.
Aktywno  fizyczna spoeczestw w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
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Wpyw na dziaalno Emitenta maj take preferencje dotyczce miejsca uprawiania sportu, a
konkretnie jak czsto przyjmuje ono form zorganizowan w obiektach i klubach sportowych. W
Polsce 14% osób sporód uprawiajcych jak form aktywnoci fizycznej, robi to w klubach i
obiektach sportowych. W Czechach jest to 26%, na Sowacji 25%, na Wgrzech 9% a w Rumunii
10%. W Szwecji natomiast odsetek ten siga 50%, Danii 46% a Finlandii 45%.
Odsetek osób uprawiaj cych sport w formie zorganizowanej w obiektach i klubach
sportowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
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ródo: Eurobarometr, Komisja Europejska, Sport i aktywno fizyczna, marzec 2010

Wyrównywanie rónic zarówno w poziomie aktywnoci fizycznej, jak i preferencjach co do
miejsca uprawiania sportu midzy krajami Europy rodkowo- Wschodniej a pozostaymi krajami
Unii Europejskiej, moe przeoy si na wzrost atrakcyjnoci oferty Emitenta.
Perspektywy rynku programów kafeteryjnych
Rynek pozapacowych wiadcze pracowniczych w Polsce jest, zdaniem Emitenta, rynkiem
bardzo perspektywicznym. Wedug danych ARC Rynek i Opinia (opublikowanych w dzienniku
Gazecie Prawnej z dnia 8 lipca 2010 roku w artykule „Zamiast premii z korzyci dla pracownika i
firmy”) warto tego rynku ma wzrosn o okoo 7% w 2010 roku. Z tego samego badania
wynika, e 25% pracodawców planuje wzrost wydatków na wiadczenia pozapacowe, a 68%
pracodawców planuje pozostawienie ich bez zmian. Zdaniem Emitenta, jednake znaczna cz
jego potencjau tkwi nie tyle w samym wzrocie, co w jego duej wartoci (ponad 8 mld PLN
wydawane przez firmy na Fundusz Socjalny) oraz niskim udziale nowoczesnych narzdzi
motywacji pozapacowej, których Emitent jest dostawc.
W przypadku programów kafeteryjnych znaczcym ródem ich finansowania jest m.in. Fundusz
Socjalny. Zdaniem Emitenta okoo poowy wartoci caego budetu z Funduszy Socjalnych, tj.
4 mld PLN, przeznaczana jest na usugi, które maj si znale w ofercie Programów
Kafeteryjnych Emitenta, co zostao opisane w punkcie 16.3. W szczególnoci Programy
Kafeteryjne zawierajce te usugi bd stanowi ciekaw alternatyw dla dostpnych obecnie na
rynku wiadcze pozapacowych (np: bonów czy wczasów pod grusz). Programy Kafeteryjne
daj pracodawcy nowoczesne narzdzie kontroli nad sposobem wykorzystania przez
pracowników przyznanych im wiadcze, przez co pozwalaj na utrzymanie spójnoci sposobów
motywacji z kultur korporacyjn. Stanowi one ciekaw ofert dla duych firm, w których
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wystpuje due zrónicowanie profilu demograficznego personelu. Zdaniem Emitenta daje to
dobre perspektywy dla wzrostu ich sprzeday.

13.4. Pozycja konkurencyjna Emitenta
13.4.1.

Pozycja rynkowa Emitenta

Biorc pod uwag szacowan przez Konfederacj Pracodawców Polskich warto skadek na
Fundusz wiadcze wynoszc 8 mld PLN, udzia Emitenta w tak zdefiniowanym rynku
pozapacowych wiadcze pracowniczych wynosi okoo 1,5% rynku. Naley jednak pamita, e
rynek jest bardzo rozproszony. Wedug oceny Emitenta, stawia go to na 2 pozycji pod wzgldem
udziau w rynku po firmie Sodexo Pass Polska.
Poprzez dziaanie w obszarze oferowania usug fitness, Emitent jest te znaczcym podmiotem
tego rynku, w szczególnoci w czci oferowanej klientom korporacyjnym. Warto rynku fitness
szacowana jest przez Emitenta na 3-4 mld PLN, co wskazuje, e za porednictwem Emitenta
realizowane s transakcje stanowice od 4-5% wartoci tego rynku i znacznie wikszy udzia w
jego segmencie korporacyjnym. Zdaniem Emitenta jest on liderem w bardzo rozproszonym rynku.
Produkty Emitenta na Dzie Zatwierdzenia Prospektu oferowane s wycznie firmom, tak wic
due znaczenie dla jego rozwoju ma rozpoznawalno wród pracowników dziaów personalnych
w tych firmach, jak równie wród innych osób majcych wpyw na wydatkowanie rodków
przeznaczonych na pozapacowe motywowanie pracowników w firmach. O znaczcym udziale
rynkowym Emitenta wiadczy fakt, e wedug badania przeprowadzonego przez GfK Polonia,
firm Emitenta bd jego sztandarowy produkt, kart MultiSport Plus, rozpoznaje okoo 28%
wspomnianych wyej osób, co stawia go na trzeciej pozycji wród najbardziej rozpoznawalnych
firm oferujcych wiadczenia pozapacowe. Dodatkowo marka Fit Profit, naleca do spóki
VanityStyle, której Emitent jest wikszociowym udziaowcem, cieszy si 12%
rozpoznawalnoci. Poza Emitentem najwiksz rozpoznawalnoci ciesz si firmy zajmujce
si oferowaniem bonów, takie jak Sodexo Pass Polska, Bonus Systems Polska S.A. czy Accor
Services Polska (Edenred). Znacznie mniejsz rozpoznawalnoci charakteryzuj si firmy
zajmujce si, podobnie jak Emitent, oferowaniem produktów zapewniajcych nieograniczony
dostp do rónych sieci do obiektów sportowych, czy najwiksze sieci klubów fitness.
Poziom rozpoznawalno ci dostawców wiadcze pozapacowych (w %)*
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O pozycji rynkowej Emitenta wiadczy take poziom penetracji jego produktów wród
najwikszych firm w Polsce (wg rankingu „500 Polityki” opublikowanej w tygodniku Polityka nr 19
z dnia 8 maja 2010 roku). Na dzie 31 padziernika 2010 roku penetracja ta ksztatowaa si na
poziomie okoo 35% procent, przy czym najwikszy poziom penetracji Emitent odnotowa wród
przedsibiorstw z bran: bankowej, FMCG i farmaceutycznej.
Poziom penetracji Emitenta w ród najwikszych przedsibiorstw w Polsce wedug bran
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ródo: Emitent na bazie „500 Polityki” z dnia 8 maja 2010 oraz wasnych analiz na dzie 31 pa dziernika 2010, analiza
wg liczby Klientów na dzie 31 pa dziernika 2010 roku

13.4.2.

Najwi ksi konkurenci

Ze specyfiki rynku pozapacowych wiadcze pracowniczych w Polsce wynika fakt, e konkuruje
on gównie z firmami oferujcymi wiadczenia w formie:
•

fakultatywnych zaj o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym,

•

bonów na zakup rónorodnych produktów w sieci placówek wspópracujcych.

W ramach pierwszej grupy konkurentów, produkt podobny do oferowanej przez Emitenta karty
MultiSport Plus oferuj dwie firmy, OK System Polska Sp. z o.o. oraz Fitflex Sp. z o.o. Zdaniem
Emitenta, firmy te cznie dysponuj niewielkim udziaem w rynku produktów zapewniajcych
dostp do partnerskich obiektów sportowych. Dodatkowo w tym segmencie Emitent do niedawna
konkurowa ze spók VanityStyle, reprezentujc zdaniem Emitenta najwiksz efektywno w
rozwoju produktów z poród wspomnianych konkurentów. 24 maja 2010 roku Emitent sta si
wacicielem 96% udziaów w tej spóce, co zostao szerzej opisane w Rozdziale 26.
Jednoczenie naley podkreli, e zajcia sportowo rekreacyjne w formie abonamentów dla
klientów korporacyjnych oferowane s take przez wiksze sieci klubów fitness lub pojedyncze
kluby fitness zlokalizowane w pobliu lokalnych centrów biznesowych, jednake firmy te
koncentruj si na rynku detalicznym. Rynek klubów fitness cechuje si bardzo duym
rozdrobnieniem. Dodatkowo w zwizku z faktem, e wikszo sieci klubów fitness w Polsce
naley do Partnerów Emitenta, nie jest on traktowany przez kluby jako konkurent.
Zarówno zakup produktów oferowanych przez Emitenta, jak i innego typu pozapacowych
wiadcze pracowniczych, zazwyczaj odbywa si z tych samych budetów przeznaczonych na
motywowanie pracowników w firmach. Dlatego konkurentami Emitenta s równie inne spóki
dziaajce na rynku pozapacowych wiadcze pracowniczych, w tym take bonów. Najwikszym
konkurentem Emitenta z tego punktu widzenia na rynku polskim jest firma Sodexo Pass Polska,
która jest najwikszym dostawc na polskim rynku bonów zakupowych. Dodatkowo firma Sodexo
dostarcza bon kulturalno-rekreacyjny na zakup wejciówek do obiektów sportowych i placówek
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kulturalnych. Inne znaczce podmioty tego rynku to Bonus Systems Polska Sp. z o.o., Accor
Services Polska Sp. z o.o. (Edenred) czy Wasza ywieniowa Polska Sp. z o.o.

13.5. Otoczenie prawne
Emitent jest spók prawa handlowego, podlegajc przepisom Kodeksu Spóek Handlowych, a
take innym przepisom prawa krajowego i unijnego.
W zwizku z dopuszczeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, Emitent bdzie
podlega przepisom regulujcym funkcjonowanie spóek publicznych, w szczególnoci Ustawie o
Ofercie Publicznej oraz Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Na Emitencie nie ci nadzwyczajne obowizki oraz nie dotycz go szczególne przywileje ani
uprawnienia wynikajce z przepisów prawa.
W stosunku do Emitenta maj zastosowanie przepisy z rónych dziedzin prawa, zarówno
prywatnego jak i publicznego. W najszerszym zakresie zastosowanie maj przepisy z zakresu
prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpiecze spoecznych.
Istotne znaczenie z punktu widzenia dziaalnoci Emitenta maj postanowienia ustawy z dnia 4
marca 1994 r. o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych, która nakada obowizek tworzenia
zakadowego funduszu wiadcze socjalnych na kadego pracodawc zatrudniajcego wedug
stanu na dzie 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pene
etaty. Pozostali pracodawcy maj prawo tworzenia zakadowego funduszu wiadcze socjalnych.
Fundusz tworzy si z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przecitnej
liczby zatrudnionych (co do zasady w wysokoci 37,5% przecitnego wynagrodzenia
miesicznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim póroczu roku
poprzedniego, jeeli przecitne wynagrodzenie z tego okresu stanowio kwot wysz - na
jednego zatrudnionego).
Zasady i warunki korzystania z usug i wiadcze finansowanych z Funduszu, oraz zasady
przeznaczania rodków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje dziaalnoci socjalnej okrela
pracodawca w regulaminie zakadowego funduszu wiadcze socjalnych.
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ROZDZIA 14. INFORMACJE O EMITENCIE
14.1. Historia i forma prawna Emitenta
14.1.1.

Podstawowe informacje o Emitencie

Prawna nazwa Emitenta: Benefit Systems Spóka Akcyjna.
Handlowa nazwa Emitenta: Benefit Systems S.A.
Prawn (statutow) nazw Emitenta jest firma Emitenta okrelona w § 2 ust. 1 Statutu Emitenta,
jako: Benefit Systems Spóka Akcyjna.
Zgodnie z art. 305 § 2 Kodeksu Spóek Handlowych, a take zgodnie z § 2 ust. 2 Statutu Emitent
moe uywa skróconej firmy (nazwy) w brzmieniu: Benefit Systems S.A.
W obrocie handlowym Emitent moe posugiwa si zarówno firm w penym brzmieniu, jak
uywa firmy (nazwy) skróconej.
Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego,
prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000370919. Emitent zosta wpisany do
rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego na mocy Postanowienia Sdu
Rejonowego m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sdowego w dniu 19 listopada 2010 roku.
Emitent zosta utworzony w wyniku przeksztacenia spóki Benefit Systems Spóka z ograniczon
odpowiedzialnoci w spók akcyjn, dokonanym uchwa nr 2/2010 Zgromadzenia Wspólników
z dnia 3 listopada 2010 roku (akt notarialny sporzdzony przez notariusza Roberta Baszczaka
prowadzcego Kancelari Notarialn w Warszawie przy ulicy Dugiej numer 31, rep. A.
22572/2010).
Poprzednik prawny Emitenta zosta zarejestrowany na mocy postanowienia Sdu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydzia Gospodarczy w Krajowego Rejestru Sdowego w
dniu 29 marca 2006 roku pod numerem KRS 0000254017 (sygn. akt WA.XII NSREJ.KRS/29990/05/466).
Emitent zosta utworzony na czas nieoznaczony.
Siedzib Emitenta jest Warszawa. Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska.
Emitent dziaa w formie spóki akcyjnej.
Adresem Emitenta jest Warszawa (00 - 097), ul. Fredry 6.
Telefon: (+ 48 22) 531 30 00
Fax: (+ 48 22) 831 79 20
Adres strony internetowej: www.benefitsystems.pl
Adres poczty elektronicznej: info@benefitsystems.pl
14.1.2.

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi dziaa Emitent

Emitent dziaa na podstawie i zgodnie z Kodeksem Spóek Handlowych, Statutem Spóki,
Regulaminami wewntrznymi oraz innymi waciwymi przepisami prawa.

14.2. Istotne zdarzenia w rozwoju dziaalno ci gospodarczej Emitenta
Spóka Benefit Systems powstaa w 2000 roku pod nazw VFE Polska S.A., zmieniajc w 2001
roku nazw na eAkces S.A. Pocztkowo, w zakres dziaalnoci Spóki wchodzio oferowanie
rozwiza z zakresu usug finansowych. W listopadzie 2002 roku James Van Bergh obj funkcj
Prezesa Zarzdu. W tym czasie podjta zostaa decyzja, o rozszerzeniu zakresu oferowanych
produktów o usugi z zakresu sportu i rekreacji.
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2004 – 2005: Okres tworzenia innowacyjnych produktów
W 2004 roku Emitent zdecydowa o wycofaniu si ze wiadczenia usug finansowych i
skoncentrowa si na tworzeniu innowacyjnych rozwiza w segmencie pozapacowych
wiadcze pracowniczych ukierunkowanych na sport i rekreacj. Pierwszym autorskim
produktem Emitenta by pakiet o nazwie eAkces, oferowany w postaci karty eAkces firmom i
zapewniajcy ich pracownikom nieograniczony dostp do klubów sportowych – program
pocztkowo obejmowa kilka warszawskich obiektów sportowych, a Spóka kierowaa swoj
ofert gównie do Klientów z terenu miasta Warszawy i okolic.
Wedug najlepszej wiedzy Emitenta, Spóka bya pierwszym podmiotem na rynku polskim, który
zaoferowa pracodawcom moliwo dostpu ich pracowników do wiadcze pozapacowych w
formie karty dajcej moliwo tak szerokiego nieograniczonego dostpu do zaj sportowych za
z góry skalkulowan cen.
Pozytywny odzew Klientów na ofert Emitenta oraz wzrost jej popularnoci, umoliwi stopniowe
pozyskiwanie Klientów z innych regionów kraju, gównie w duych miastach wojewódzkich –
Krakowie, Wrocawiu i Poznaniu. Na przeomie roku 2005 i 2006 Emitent wspópracowa z 25
Partnerami i 10 Klientami w 4 miastach na terenie Polski.
Do koca pierwszego kwartau 2005 roku James Van Bergh poprzez podmioty zalene i
powizane, skupi wszystkie udziay w Spóce oraz podj dziaania (podwyszenie kapitau) w
celu zmniejszenia istniejcego zaduenia decydujc jednoczenie o zmianie strategii firmy. W
tyme roku rozpocz si proces zmiany nazwy firmy i formy prawnej Emitenta na Benefit
Systems sp. z o.o., co miao odzwierciedla koncentracj na tworzeniu rozwiza, które bd
moliwie najszerzej odpowiada na zapotrzebowanie rynku w zakresie efektywnego
pozafinansowego motywowania pracowników. W uzupenieniu oferowanego pakietu wiadcze z
zakresu sportu i rekreacji, które obejmowaa karta eAkces, Emitent zacz oferowa
pracodawcom dostp do bardziej rozbudowanych wiadcze w formie Programów Kafeteryjnych,
których koncepcja szerzej opisana zostaa w punkcie 16.3 Prospektu.
2006 – 2008: Budowanie skali i przewagi konkurencyjnej
Wzrost popularnoci karty eAkces wród Klientów stworzy Emitentowi szans na rozpoczcie
szybkiej ekspansji i znaczne zwikszenie skali dziaalnoci. Emitent rozbudowa struktury
odpowiedzialne za sprzeda produktów i za rozbudow sieci wspópracujcych Partnerów. Liczba
pracowników wzrosa z 33 osób w 2007 roku do poziomu 69 osób w 2008 roku. W tym okresie
Emitent odnotowa gwatowny wzrost zarówno liczby Klientów, która na koniec 2008 roku
osigna ponad 800 firm, jak i liczby Partnerów – do prawie 900.
Zdaniem Emitenta, decyzja o rozszerzeniu struktur sprzedaowych pozwolia na dotarcie do
szerokiej grupy Klientów w rónych regionach kraju i tym samym zbudowanie znaczcej przewagi
nad jego konkurentami. Wedug wiedzy Emitenta, dopiero w roku 2007 - 2008 dziaanie
rozpoczy kolejne 3 firmy, w których ofercie pojawiy si produkty mogce konkurowa z ofert
Emitenta.
Wraz ze wzrostem skali dziaalnoci i pojawieniem si konkurencji, Emitent wprowadza kolejne
ulepszenia oferowanych produktów przez znaczce powikszenie liczby Partnerów. Rosnce
dowiadczenie w ocenie poziomu aktywnoci uytkowników kart z rónego typu organizacji,
uwzgldnienie rónych modeli finansowania kart przez Klientów, pozwolio Emitentowi na
zbudowanie efektywnego modelu ustalania cen usug dla Klientów.
Zmianom uleg take gówny produkt Emitenta – w 2007 roku karta eAkces zostaa zastpiona
kart MultiSport. Do karty MultiSport, Emitent doczy jako bonus kart rabatow Benefit oraz
poszerzy zakres programu MultiSport poprzez dodanie usugi umoliwiajcej korzystanie z porad
dietetycznych Set Point oraz propozycji edukacyjnych i rozrywkowych Edukado dla dzieci
(opisanych szerzej w punkcie 16.3 Prospektu).
2009 – 2010: Wewntrzna reorganizacja ukierunkowana na dalszy wzrost
W zwizku z dynamicznym rozwojem i dla zapewnienia dalszego wzrostu, Emitent w roku 2009
podj decyzj o reorganizacji struktur i systemów zarzdczych w taki sposób, aby poziom
profesjonalnej obsugi oraz efektywno systemów Emitenta dostosowane byy do znaczcego
wzrostu skali jego dziaalnoci.

64

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

Na ten okres datowane jest wzmocnienie struktur wysokiego szczebla zarzdczego Emitenta,
poprzez zatrudnienie 4 profesjonalistów z 10-15 letnim dowiadczeniem na szefów Pionów
Sprzeday, Rozwoju Produktów, Finansów i Ksigowoci oraz Obsugi Klienta dajc im
jednoczenie wysoki poziom autonomii przy organizacji poszczególnych pionów. Z funkcji
Wiceprezesa Zarzdu oraz Dyrektora Zarzdzajcego ustpi Pan Marek Kamola, który od
pocztku dziaalnoci Emitenta na rynku pozapacowych wiadcze pracowniczych z dziedziny
sportu i rekreacji bra udzia w rozwoju i budowie pozycji rynkowej Emitenta.
W marcu 2009 roku wdroono nowo opracowany na potrzeby Emitenta informatyczny system
raportowania i biecej kontroli pozwalajcy na dogbna analiz m.in. marowoci
poszczególnych umów oraz poziomu aktywnoci uytkowników kart, dostosowany do potrzeb
dynamicznie rozwijajcego si biznesu. Wpyno to w sposób istotny na moliwo dopasowania
oferty do poszczególnych typów Klientów, a take na efektywno weryfikacji liczby wizyt
dokonywanych przez uytkowników (podstawowego czynnika generujcego koszty po stronie
Emitenta).
Gwatowny wzrost liczby zawieranych umów z nowymi Klientami spowodowa konieczno
wprowadzenia bardziej efektywnych mechanizmów kontroli wizyt posiadaczy kart (kluczowy
czynnik wpywajcy na marowo umów Emitenta). W drugim kwartale 2009 roku Emitent
rozpocz prace nad nowoczesnym systemem czytników, cile zwizanym z wewntrznymi
systemami raportowania. W celu wdroenia nowego systemu czytników wymieniono wszystkie
karty na nowe karty MultiSport Plus opatrzone kodem kreskowym. Efektywno czytników kart
zostaa przetestowana na pocztku 2010 roku na grupie wybranych Partnerów, a po pomylnym
przejciu wstpnych testów rozpocz si proces wprowadzania ich do pozostaych obiektów
partnerskich. Do koca 1 kwartau 2011 maj one obj kontrol okoo 90% wszystkich wizyt.
System czytników sta si jednym z elementów programu „Fair Play”, opisanego szerzej w
punkcie 16.6. Prospektu, majcego na celu zwikszenie poszanowania zasad wspópracy na linii
Klient – posiadacz karty – Partner – Benefit Systems, a w szczególnoci ochrony strony
kosztowej modelu biznesowego MultiSport Plus.
W pierwszej poowie 2009 roku Emitent poszerzy portfel dostpnych produktów, wprowadzajc
na rynek MultiBilet i wchodzc tym samym w wiadczenia pracownicze z obszaru kulturalno –
rozrywkowego, oraz wprowadzajc dodatki do karty MultiSport Plus dajce moliwo
korzystania m.in. z warsztatów Top Training, czy karta rabatowa Benefit Kids kierowana do osób
posiadajcych dzieci i dbajcych o ich rozwój psychofizyczny.
W celu zapewnienia efektywnych i komfortowych warunków pracy wszystkim pracownikom, w
grudniu 2009 siedziba Emitenta zostaa przeniesiona do pomieszcze przy ul. Fredry w
Warszawie.
Rok 2010 okaza si take intensywny pod wzgldem budowania przewagi konkurencyjnej na
rynku. Emitent podj decyzj o szerszym oferowaniu swoich produktów w nowym segmencie
maych i rednich Klientów i rozpocz ich dystrybucj poprzez firm FitSport Polska (spóka
zalena Emitenta). W maju 2010 Emitent przej najsilniejszego, wedug oceny Zarzdu, ze
swoich konkurentów – firm VanityStyle – oferujcego produkty komplementarne do programu
MultiSport Plus kierowane do rednich i duych przedsibiorstw, pozycjonowane jako produkt
taszy z wszym zakresem oferowanych usug i dajcy dostp do mniejszej liczby Partnerów.
W ramach realizacji rednioterminowej strategii obejmujcej prób implementacji modelu
biznesowego Emitenta na innych rynkach, w lipcu 2010 roku Emitent rozpocz dziaalno na
rynku czeskim poprzez spók zalen MultiSport Benefit s.r.o.
W trzecim kwartale 2010 roku Emitent opracowa strategi rozwoju na lata 2010 - 2012, szerzej
opisan w punkcie 16.2 Prospektu, majc na celu dalszy dynamiczny wzrost i rozpocz jej
wdraanie, m.in. poprzez dokonanie inwestycji w najlepsze sieci klubów fitness.
W czwartym kwartale 2010 roku poszerzony zosta skad zarzdu. Emitent powoa na stanowisko
Wiceprezesa Pana Ryszarda Styso.
Zgodnie zaoeniami przyjtej przez Emitenta strategii, od listopada 2010 roku do Dnia
Zatwierdzenia Prospektu Emitent podpisa umow inwestycyjn z osob fizyczn prowadzc
dziaalno gospodarcz pod nazw Calypso – Mikoaj Nawacki (sie klubów fitness), opisana
szerzej w Rozdziale 26, naby udziay w spóce City Fitness Sp. z o.o., jak równie naby udziay i
zobowiza si do udzielenia poyczki spóce Yello Technic Sp z o.o., co zostao szerzej opisane
w punkcie 8.1 Prospektu
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu liczba Klientów wyniosa 3.000, liczba aktywnych kart
MultiSport Plus – 245.860, a liczba Partnerów, z którymi Emitent wspópracuje w ramach
programu MultiSport Plus – 2.660.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

65

ROZDZIAà 15. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
15.1. Struktura organizacyjna Grupy Emitenta
Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest spóáka Benefit Invest Ltd z siedzibą w Clifton
House, Lower Fitzwiliam Street, Irlandia, która posiada 58,68% kapitaáu zakáadowego i gáosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podmiotem dominującym wobec Benefit Invest Ltd jest
Agnieszka Van Bergh, maáĪonka Jamesa Van Bergha - Prezesa Zarządu, który bezpoĞrednio
posiada 28,1% kapitaáu zakáadowego i gáosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do trzech podmiotów zaleĪnych: FitSport
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
MultiSport Benefit s.r.o. (spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią) z siedzibą w Pradze
(Republika Czeska).
W dniu 10 grudnia 2010 r. Emitent objąá 234 udziaáy spóáki City Fitness Spóáka z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiĊbiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem 0000342382, o wartoĞci nominalnej 500,00 PLN
kaĪdy i áącznej wartoĞci nominalnej 117.000,00 PLN. Udziaáy objĊte przez Emitenta stanowią
12,5% kapitaáu zakáadowego oraz uprawniają do 12,5% gáosów na Zgromadzeniu Wspólników.
OĞwiadczenie Emitenta o przystąpieniu do spóáki, nie miaáo charakteru umowy znaczącej. W dniu
4 marca 2011 r. Emitent zawará umowĊ opcji sprzedaĪy posiadanych udziaáów w okresie 2 lat od
dnia zawarcia umowy opcji.
W dniu 4 marca 2011 r. Emitent nabyá 20 udziaáów spóáki Yello Technic Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiĊbiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Katowicach Wschód VIII Wydziaá Gospodarczy, pod numerem 0000374730, o wartoĞci
nominalnej 50,00 PLN kaĪdy i áącznej wartoĞci nominalnej 1.000,00 PLN. Udziaáy nabyte przez
Emitenta stanowią 20% kapitaáu zakáadowego oraz uprawniają do 20% gáosów na Zgromadzeniu
Wspólników. Umowa nabycia udziaáów spóáki nie miaáo charakteru umowy znaczącej.
WartoĞü ksiĊgowa udziaáów Emitenta w spóáce City Fitness Sp. z o.o. oraz Yello Technic Sp. z
o.o. nie przekracza 10% skonsolidowanych aktywów netto Emitenta oraz udziaá kapitaáowy nie
wytwarza co najmniej 10% skonsolidowanych zysków lub skonsolidowanej straty netto.
Schemat grupy kapitaáowej Emitenta przedstawiono poniĪej:

Agnieszka Van Bergh
99%*
Benefit Invest Ltd
58,68%
Benefit Systems S.A.
100%
FitSport Sp. z o.o.

100%

96%
VanityStyle Sp. z o.o.

Multisport Benefit s.r.o.

* Posiadanie poĞrednie i bezpoĞrednie

Istotnymi podmiotami z grupy kapitaáowej Emitenta są nastĊpujące podmioty:
FitSport Polska Spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Canaletta 4, w której Emitent posiada 100% udziaáów i gáosów w kapitale zakáadowym.
VanityStyle Spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cioáka 17
lok. 403, w której Emitent posiada 96% udziaáów i gáosów w kapitale zakáadowym.
MultiSport Benefit s.r.o. (spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią) z siedzibą w Pradze, przy ul.
Zelený pruh 95/97.
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15.2. Opis Spóek zale nych Emitenta
FitSport Polska Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (00-099), przy ul. Canaletta 4, wpisana do
rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000105187.
Kapita zakadowy spóki wynosi 500.000,00 PLN i dzieli si na 1.000 udziaów o wartoci 500,00
PLN kady. Wszystkie udziay znajduj si w posiadaniu Emitenta.
Prezesem zarzdu spóki jest James Van Bergh – Prezes Zarzdu Emitenta. Prokurentem spóki
jest Monika Hertel – prokurent Emitenta. W spóce nie ustanowiono rady nadzorczej.
FitSport Polska Sp. z o.o. specjalizuje si w oferowaniu motywujcych dla pracowników
rozwiza polegajcych na umoliwieniu dostpu do wiadcze pozapacowych w zakresie
sportu i rekreacji. Spóka jest dystrybutorem produktów Emitenta przeznaczonych dla maych
podmiotów gospodarczych.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy spóki, przedmiotem dziaalnoci tej spóki jest:
•

dziaalno zwizana z oprogramowaniem (62.01.Z),

•

dziaalno zwizana z zarzdzaniem urzdzeniami informatycznymi (62.03.Z),

•

pozostaa dziaalno usugowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(62.09.Z),

•

przetwarzanie danych, zarzdzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dziaalno
(63.11.Z),

•

dziaalno portali internetowych (63.12.Z),

•

pozostae porednictwo pienine (64.19.Z),

•

pozostaa finansowa dziaalno usugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyczeniem
ubezpiecze i funduszów emerytalnych (64.99.Z),

•

dziaalno maklerska zwizana z rynkiem papierów wartociowych i towarów giedowych
(66.12.Z),

•

pozostaa dziaalno wspomagajca usugi finansowe, z wyczeniem ubezpiecze i
funduszów emerytalnych (66.19.Z),

•

dziaalno zwizana z ocen ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21.Z),

•

dziaalno agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z),

•

stosunki midzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

•

pozostae doradztwo w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i zarzdzania
(70.22.Z),

•

dziaalno agencji reklamowych (73.11.Z),

•

porednictwo w sprzeday czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),

•

porednictwo w sprzeday miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),

•

porednictwo w sprzeday miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (73.12.C),

•

porednictwo w sprzeday czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostaych mediach
(73.12.D),

•

badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

•

dziaalno usugowa zwizana z administracyjn obsug biura (82.11.Z),

•

pozostae pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),

•

pozostaa dziaalno usugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

Spóka nie posiada utworzonych rezerw.
Za rok obrotowy 2009 spóka przyniosa 170.568,57 PLN straty netto. Z tytuu posiadanych
udziaów Emitent nie uzyska w ostatnim roku obrotowym dywidendy.
Warto, wedug której Emitent zobowizany do publikowania dokumentów rejestracyjnych
ujawnia udziay posiadane na rachunkach, stanowi kwota 500 tys. PLN.
Emitent opaci w penej wysokoci wszystkie udziay w spóce.
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Pomidzy spók a Emitentem wystpuj powizania gospodarcze.
Emitent posiada wobec FitSport Polska Sp. z o.o. nalenoci, które na dzie 30 wrzenia 2010
roku wynosiy – 302 tys. PLN. Na dzie 30 wrzenia 2010 roku Emitent nie posiada zobowiza
wobec FitSport Polska Sp. z o.o.
VanityStyle Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (01-445), przy ul. Cioka 17 lok. 403, wpisana do
rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000293511.
Kapita zakadowy spóki wynosi 62.500,00 PLN i dzieli si na 25 udziaów o wartoci 2.500,00
PLN kady. 24 udziay (96%) znajduj si w posiadaniu Emitenta.
Czonkami Zarzdu tej spóki nie s osoby zwizane z Emitentem. W spóce ustanowiono Rad
Nadzorcz oraz powoano prokurenta z dniem 2 wrzenia 2010 roku (osoby powizane z
Emitentem). Skad Rady Nadzorczej VanityStyle Sp. z o.o.:
•

Przewodniczcy Rady Nadzorczej – James Van Bergh (Prezes Zarzdu Emitenta),

•

Zastpca Przewodniczcego Rady Nadzorczej – Artur Maek (Dyrektor Finansowy
Emitenta),

•

Czonek Rady Nadzorczej – Robert Kamiski (Dyrektor Pionu Rozwoju Produktów
Emitenta),

•

Prokurent – Monika Hertel (Prokurent Emitenta).

VanityStyle Sp. z o.o. specjalizuje si w oferowaniu motywujcych dla pracowników rozwiza
polegajcych na umoliwieniu dostpu do wiadcze pozapacowych w zakresie sportu i
rekreacji. Spóka dostarcza do duych i rednich podmiotów gospodarczych produkt o podobnej
charakterystyce do produktów Emitenta, jednake o wszym zakresie oferowanych usug,
mniejszej liczbie Partnerów i pozycjonowany jako produkt taszy. Zgodnie z aktualnym
brzmieniem umowy spóki, przedmiotem dziaalnoci tej spóki jest:
•

sprzeda hurtowa realizowana na zlecenie (46.1),

•

sprzeda hurtowa narzdzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),

•

sprzeda hurtowa maszyn, urzdze i dodatkowego wyposaenia (46.6),

•

sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepow, straganami i targowiskami (47.9),

•

restauracje i pozostae placówki gastronomiczne (56.10),

•

przygotowywanie ywnoci dla odbiorców
gastronomiczna dziaalno usugowa (56.2),

•

przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z0),

•

wydawanie ksiek i periodyków oraz pozostaa dziaalno wydawnicza, z wyczeniem w
zakresie oprogramowania (58.1),

•

dziaalno wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2),

•

dziaalno zwizana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1),

•

dziaalno w zakresie nagra dwikowych i muzycznych (59.20.Z),

•

dziaalno zwizana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
dziaalno powizana (62.0),

•

przetwarzanie danych, zarzdzanie stronami internetowymi
dziaalno, dziaalno portali internetowych (63.1),

•

pozostaa dziaalno usugowa w zakresie informacji (63.9),

•

pozostaa finansowa dziaalno usugowa, z wyczeniem ubezpiecze i funduszów
emerytalnych (64.9),

•

dziaalno rachunkowo-ksigowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z),

•

doradztwo zwizane z zarzdzaniem (70.2),

•

badania i analizy techniczne (71.20),

•

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spoecznych i humanistycznych
(72.20.Z),
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reklama (73.1),

•

badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

•

wynajem i dzierawa pojazdów samochodowych, z wyczeniem motocykli (77.1),

•

wypoyczanie i dzierawa artykuów uytku osobistego i domowego (77.2),

•

wynajem i dzierawa pozostaych maszyn, urzdze oraz dóbr materialnych (77.3),

•

dzierawa wasnoci intelektualnej i podobnych produktów, z wyczeniem prac
chronionych prawem autorskim (77.40.Z),

•

dziaalno agentów i poredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (79.1),

•

pozostaa dziaalno usugowa w zakresie rezerwacji i dziaalnoci z ni zwizane (79.90),

•

dziaalno pomocnicza zwizana z utrzymaniem porzdku w budynkach (81.10.Z),

•

sprztanie obiektów (81.2),

•

dziaalno zwizana
wspomagajc (82.1),

•

dziaalno centrów telefonicznych (call center) (82.2),

•

dziaalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9),

•

pozaszkolne formy edukacji (85.5),

•

dziaalno wspomagajca edukacj (85.6),

•

pozostaa dziaalno w zakresie opieki zdrowotnej (86.9),

•

dziaalno twórcza zwizana z kultur i rozrywk (90.0),

•

dziaalno zwizana ze sportem (93.1),

•

dziaalno rozrywkowa i rekreacyjna (93.2),

•

pozostaa dziaalno usugowa, nie sklasyfikowana (96.09.Z),

z

administracyjn

obsug

biura,

wczajc

dziaalno

Spóka nie posiada utworzonych rezerw.
Emitent nie posiada na dzie 30 wrzenia 2010 r. nalenoci lub zobowiza wobec VanityStyle.
Spóka nie posiada utworzonych rezerw.
Za rok obrotowy 2009 spóka przyniosa 59.861,80 PLN straty netto. Z tytuu posiadanych
udziaów Emitent nie uzyska w ostatnim roku obrotowym dywidendy.
Warto, wedug której Emitent zobowizany do publikowania dokumentów rejestracyjnych
ujawnia udziay posiadane na rachunkach, stanowi kwota 2.993 tys. PLN.
Emitent opaci w penej wysokoci wszystkie udziay w spóce.
MultiSport Benefit s.r.o. (spóka z ograniczon odpowiedzialnoci) z siedzib w Pradze
(Republika Czeska), wpisana do rejestru prowadzonego przez Sd Miejski w Pradze, oddzia C,
pod numerem 168281.
Emitent jest jedynym wspólnikiem spóki MultiSport Benefit s.r.o.
James Van Bergh – Prezes Zarzdu Emitenta peni jednoczenie funkcj prezesa Zarzdu spóki
MultiSport Benefit s.r.o.
MultiSport Benefit s.r.o. posiada kapita zakadowy w wysokoci 200.000 K. MultiSport Benefit
s.r.o. posiada kapita zakadowy w wysokoci 200.000 K. Wkad o wartoci 200.000 K pokryty
zosta przez Emitenta wkadem pieninym.
Spóka zostaa utworzona w 2010 r. za rok obrotowy 2009 nie zosta wypracowany zysk oraz nie
powstaa strata, jak równie z tytuu posiadanych udziaów Emitent nie uzyska w ostatnim roku
obrotowym dywidendy.
Emitent pozostaje ze spók w relacjach gospodarczych - udzieli spóce zalenej poyczek w
kwocie 2,2 mln K, 1,4 mln K,1,1 mln K oraz 0,6 mln K.
Warto, wedug której Emitent zobowizany do publikowania dokumentów rejestracyjnych
ujawnia udziay posiadane na rachunkach, stanowi kwota 200.000 K.
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ROZDZIA 16. OPIS DZIAALNOCI SPÓKI
16.1. Przewagi konkurencyjne
Dziaalno Emitenta od 2004 roku koncentruje si na dostarczaniu innowacyjnych
pozapacowych wiadcze pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji, a take kultury i rozrywki
klientom korporacyjnym. Emitent przeszed dynamiczny rozwój od dostawcy jednolitego produktu
umoliwiajcego nieograniczony dostp do grupy obiektów sportowych, do dostawcy bardziej
zoonych programów coraz bardziej odpowiadajcych na konkretne potrzeby konkretnych grup
Klientów (takich jak szyte na miar Programy Kafateryjne), dajcych Klientom dowolno w
doborze zakresu pozapacowych wiadcze dla swoich pracowników. Wiele lat dowiadcze oraz
szczególna dbao o dugotrwae relacje z Partnerami, pozwoliy Emitentowi na zbudowanie
silnej i systematycznie rosncej pozycji biznesowej i uzyskania statusu czoowego gracza na
rynku pozapacowych wiadcze pracowniczych oraz pozycji lidera w oferowaniu usug fitness
dla klienta korporacyjnego.
Emitent jest podmiotem charakteryzujcym si bogatym dowiadczeniem, dynamicznym
wzrostem skali dziaalnoci, stale poprawiajcymi si wynikami finansowymi. Zdaniem Zarzdu,
Emitent dysponuje szeregiem przewag konkurencyjnych, umoliwiajcych mu dalszy dynamiczny
rozwój:
Pozycja pioniera i wiod cego dostawcy usug na perspektywicznym i dynamicznym rynku
•

Innowacyjno produktów. Wedug najlepszej wiedzy Emitenta program zaoferowany
Klientom w postaci karty dajcej tak szeroki dostp do obiektów i klubów sportowych, by
pierwszym tego typu produktem w Polsce, co pozwolio Emitentowi uzyska pozycj lidera
tego rynku (potwierdzon liczb 3.000 Klientów i 2.660 Partnerów na Dzie Zatwierdzenia
Prospektu).
Jednoczenie wedug jego najlepszej wiedzy, Emitent by jednym z pierwszych podmiotów
na rynku Polskim oferujcych programy kafeteryjne. Mimo duego zrónicowania tej
kategorii produktów, Emitent jako pierwszy zaoferowa rozwizanie pozwalajce na tak
szerokie jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta

•

Ugruntowana pozycja na perspektywicznym rynku. Emitent jest wiodc firm na rynku
wiadcze pozapacowych, które w Polsce finansowane s gównie z Funduszy Socjalnych
firm o cznej wartoci szacowanej przez Konfederacj Pracodawców Polskich na okoo 8
mld PLN w 2009 roku (szerzej opisanym w punkcie 13.2 Prospektu). Potencja zwikszenia
udziau sztandarowego produktu Emitenta (karty MultiSport Plus) w tym rynku, wedle
oceny Emitenta, jest znaczcy. Emitent szacuje, e liczba podmiotów stanowicych grup
docelow Emitenta (o odpowiedniej wielkoci, lokalizacji i profilu branowym) wynosi 60-80
tys. firm. Biorc pod uwag obecn liczb Klientów, penetracj rynku przez Emitenta
mona oszacowa na poziomie okoo 3,5-4,5%, przy czym penetracja wród 500
najwikszych firm w Polsce (wg rankingu „500 Polityki”, nr 19 z dnia 8 maja 2010 roku)
wynosi 35%.
Emitent widzi take znaczcy potencja dla oferowanych Programów Kafeteryjnych. Coraz
wiksza wiadomo wród zarzdzajcych firmami dotyczca koniecznoci i opacalnoci
wprowadzania rónych sposobów motywowania pracowników, tworzy podstaw wzrostu
udziau Emitenta w rynku wiadcze pozapacowych, a produkty oferowane przez Emitenta
zyskuj coraz wiksz popularno wród firm zainteresowanych motywowaniem swoich
pracowników, stanowic ciekaw i atrakcyjn alternatyw dla tradycyjnych bonów.

Dopasowanie do potrzeb Klienta, wysoka atrakcyjno  i ci gy rozwój produktów
pozwalaj ce na zwikszenie efektywno ci i skali dziaalno ci
•
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Elastyczno oferty i szybko dostarczania produktów na rynek. Emitent dysponuje
dowiadczonym zespoem oraz opracowywan przez lata szczegóow baz danych, co
pozwala mu w odpowiedzi na zmieniajce si potrzeby Klientów, elastycznie reagowa i
podejmowa decyzje oraz szybko wprowadza zmodyfikowan ofert na rynek. Bliska
wspópraca z Klientami i zdobyte zaufanie sprawiaj, e Emitent jest w stanie szybko i
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efektywnie dostosowywa produkty zgodnie z sugestiami Klientów co sprawia, e
odpowiadaj one potrzebom Klientów, a czstotliwo zmian dokonywanych w ofercie
utrudnia innym podmiotom stworzenie produktu, który zagroziby w znaczcy sposób
pozycji rynkowej Emitenta.
•

Korzyci skali. Emitent wspópracuje obecnie z 3.000 Klientów korporacyjnych i z ponad
2.660 Partnerami. Liczba aktywnych uytkowników kart MultiSport Plus Emitenta na Dzie
Zatwierdzenia Prospektu signa 245.860. Osignicie tak znaczcej skali dziaalnoci
uzasadnia inwestycj w systemy informatyczne i rozwizania technologiczne zwizane ze
szczegóowym raportowaniem i kontrol szczelnoci systemu, co z kolei pozytywnie
wpywa na zyskowno Emitenta. Dodatkowo, dua liczba Klientów i Partnerów uzasadnia
inwestycje w rozwój i wzbogacanie istniejcych produktów oraz pozwala na testowanie
rónorodnych pomysów zwizanych z ulepszaniem i modyfikacj produktów. Wzrost liczby
uytkowników uczszczajcych za porednictwem Emitenta do poszczególnych obiektów
sprawia take, e Emitent jest w stanie wynegocjowa korzystne warunki wspópracy u
swoich Partnerów (dla znaczcej ich czci sprzeda generowana przez posiadaczy kart
Emitenta stanowi znaczny udzia w ich przychodach), co z kolei wpywa na
konkurencyjno cenow oferty Emitenta.

Efektywny model biznesowy
•

Umiej tno prognozowania aktywnoci posiadaczy kart. Model biznesowy Emitenta
zakada stae kwoty miesicznych patnoci przez Klientów za nieograniczony dostp do
usug oferowanych w ramach poszczególnych produktów, co oznacza, e bierze on na
siebie ryzyko zwizane z du aktywnoci posiadaczy kart. Kluczowym czynnikiem
sukcesu w dziaalnoci Emitenta jest zatem umiejtno przewidywania prawdopodobnego
poziomu aktywnoci posiadaczy kart. Dysponujc danymi o aktywnoci posiadaczy kart od
3.000 Klientów i 245.860 uytkowników, Emitent wypracowa efektywny model
przewidywania poziomu aktywnoci w zalenoci od rodzaju organizacji, charakterystyki jej
pracowników oraz modelu finansowania zakupu kart, co pozwala na ustalenie dla Klienta
ceny, która zwiksza prawdopodobiestwo osignicia podanego poziomu zyskownoci
kontraktu.

•

Elastyczny model finansowania zakupu produktów przez Klientów. Emitent stworzy
elastyczny model finansowania zakupu produktów przez Klientów, uwzgldniajcy zarówno
ich moliwoci finansowe, jak i wymogi polityki korporacyjnej, co przyczynio si do
zwikszenia liczby Klientów. Wewntrzne systemy rozlicze Emitenta dopuszczaj kilka
form wspófinansowania zakupu kart MultiSport Plus przez ich posiadaczy. W ten sposób
Klienci dysponujcy budetem, który nie jest w stanie pokry caoci kosztu zakupu
programu, mog zaoferowa swoim pracownikom czciowe sfinansowanie ich
uczestnictwa w programie. Pozostaa cz patnoci pokrywana jest przez samego
pracownika. Takie rozwizanie w znacznym stopniu zwiksza atrakcyjno produktów
Emitenta.

•

Rozwini te mechanizmy kontroli kosztów. Gównym kosztem ponoszonym przez
Emitenta jest koszt wizyt uytkowników programów MultiSport Plus w obiektach
sportowych Partnerów Emitenta. Celem zmniejszenia ryzyka prowadzonej przez Emitenta
dziaalnoci, jakim s nieautoryzowane wizyty w obiektach sportowych (podrobione karty,
karty nieopacone, wizyty „wirtualne”), które podwyszaj poziom kosztów Emitenta,
wprowadzone zostay w roku 2009 odpowiednie systemy kontroli i raportowania. W marcu
2009 zosta wdroony nowy system raportowania, umoliwiajcy uzyskanie bardzo
szczegóowych informacji o poziomie aktywnoci na poziomie miast, Partnerów, Klientów
czy uytkowników, który pozwoli na popraw mary brutto w II póroczu 2009 roku. W
marcu 2010 roku Emitent rozpocz równie proces instalacji czytników kart, które do
koca marca 2011 (okoo 1.000 czytników) maj obj okoo 90% rejestracji wszystkich
wizyt uytkowników korzystajcych z gównego produktu Emitenta – kart MultiSport Plus.
Oszczdnoci wygenerowane poprzez wprowadzenie takiego caociowego systemu
kontroli, analizy i raportowania przekadaj si na dalsz popraw i ustabilizowanie mary
brutto na sprzeday, widoczn w drugim póroczu 2010 roku (szerzej omówione w punkcie
11.2 Prospektu), co umoliwia z kolei Emitentowi dalsz popraw atrakcyjnoci jego oferty.
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Umiejtne motywowanie oraz zarz dzanie relacjami zewntrznymi i wewntrznymi
•

Relacje z Partnerami i umiej tno ich utrzymywania. O atrakcyjnoci oferty dla
Klientów decyduje midzy innymi szeroka i atwo dostpna sie obiektów, z których mog
korzysta pracownicy. Std tak wan kwesti dla Emitenta jest budowanie i utrzymanie
bardzo dobrych relacji z Partnerami (opisanych szerzej w punkcie 16.6 Prospektu).
Emitentowi udao si wypracowa na tyle dobre relacje z Partnerami, e w cigu szeciu
lat prowadzenia obecnej dziaalnoci ze wspópracy zrezygnowao jedynie kilku sporód
wszystkich 2.660 Partnerów (wg stanu na Dzie Zatwierdzenia Prospektu). Najlepszym
Partnerom (sieci najbardziej uczszczane przez uytkowników kart) Emitent oferuje
moliwo przyspieszonej patnoci za wizyty w postaci zaliczek, a take, w przypadku
chci rozbudowy sieci klubów i posiadaniu odpowiedniego zabezpieczenia, udzielanie
poyczek na ten cel, co dodatkowo wzmacnia relacje biznesowe. Dodatkowo, w czwartym
kwartale 2010 roku Emitent wdroy strategi (opisan w punkcie 16.2 Prospektu),
zakadajc moliwo podpisania z wybranymi sieciami klubów fitness umów
inwestycyjnych, których efektem maj by inwestycje w rozbudow ich sieci, przekadajce
si na polepszenie jakoci i zwikszenie dostpnoci obiektów dla uytkowników kart
Emitenta.

•

Promowanie kreatywnoci wród pracowników Emitenta. Zarówno model biznesowy
jak i produkty oferowane przez Emitenta cechuje duy poziom unikalnoci. Styl
zarzdzania oraz sposób wynagradzania pracowników przez Emitenta zaprojektowany jest
w taki sposób, aby zachca ich do kreatywnego mylenia i podejmowania inicjatyw
majcych na celu rozwój nowych lub ulepszanie istniejcych produktów. Jednym z jego
elementów bdzie program motywacyjny, opisany w punkcie 17.3 Prospektu, który, w
przypadku jego penej realizacji, obejmie 35 kluczowych pracowników firmy.

16.2. Strategia
Dugoterminowym celem strategicznym Emitenta jest uzyskanie pozycji lidera na rynku
pozapacowych wiadcze pracowniczych oraz dalszy dynamiczny wzrost skali prowadzonej
dziaalnoci, a take zwikszenie udziau w rynku. Strategia Emitenta opiera si na chci
tworzenia i dostarczenia klientom innowacyjnych systemów pozapacowych wiadcze
pracowniczych, majcych na celu zwikszenie lojalnoci i motywacji ich pracowników, a samym
pracownikom poprawy ich zdrowia i satysfakcji poprzez uczestnictwo w zajciach sportowych i
rekreacyjnych. Dlatego przy tworzeniu produktów Emitent koncentruje si na:
•

jak najwyszej oferowanej przez produkt wartoci dla pracodawcy w stosunku do
zaproponowanej ceny,

•

jak najmniejszym wysiku administracyjnym po stronie klienta zwizanym z wdroeniem
produktu,

•

jak najwikszej atrakcyjnoci oferty dla pracowników.

Strategia Emitenta do 2012 zakada dziaania, które maj w przewaajcym stopniu wspiera
wzrost sprzeday produktów bdcych na Dzie Zatwierdzenia Prospektu w ofercie Emitenta. W
szczególnoci Emitent zamierza ka nacisk na:
•

Zwikszenie penetracji karty MultiSport Plus w ród pracodawców poprzez:
•
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Segmentacj Klientów. W 2010 roku Emitent rozpocz dziaania poszerzenia
gamy swoich produktów zwizanych z dostpem do klubów fitness w celu lepszego
dopasowania do indywidualnych potrzeb rónych grup Klientów. Przejcie spóki
VanityStyle pozwolio Emitentowi zaoferowa produkt taszy oferujcy wszy
zakres usug i dostp do mniejszej liczby Partnerów. Rozpoczto take sprzeda
karty MultiSport Plus poprzez FitSport Polska w celu zaoferowania jej mniejszym
firmom. Emitent planuje take wprowadzenie produktu o szerszym i bardziej
ekskluzywnym zakresie usug, przeznaczonego dla wysokiej kadry menederskiej.
W planach jest take wprowadzenie dla duych korporacji moliwoci oznaczenia
produktów Emitenta logiem Klienta (private label) i indywidualnego ich dostosowania
zgodnie z preferencjami Klientów. Wprowadzenie rozbudowanych mechanizmów
kontroli dostpów do obiektów, opartych o system czytników kart, pozwoli
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Emitentowi w przyszoci na dowolne dostosowywanie produktów do potrzeb
Klientów.

•

•

Zwi kszenie wysików sprzedaowych. Emitent, w pocztkowej fazie swojego
rozwoju, koncentrowa si na oferowaniu swoich produktów do wybranej grupy firm
zlokalizowanymi w najwikszych miastach Polski nalecych do bran bdcych
zdaniem Emitenta najbardziej perspektywicznymi (takimi jak finansowa, FMCG,
farmaceutyczna, technologiczna) stopniowo poszerzajc zarówno grup docelow,
jak i wprowadzajc dywersyfikacj geograficzn (docierajc z produktami równie do
mniejszych miast). Emitent planuje kontynuacj tych dziaa poprzez oferowanie
swoich produktów do miast o mniejszej liczbie mieszkaców, jak równie z bran,
które wczeniej byy poza jego zainteresowaniem. W tym celu Emitent planuje
rozbudowanie struktur sprzedaowych.

•

Dalsze uatrakcyjnienie i poprawa jakoci oferowanych produktów. Emitent
planuje w dalszym cigu polepsza jako karty MultiSport Plus poprzez
zwikszanie zakresu dostpnych za jej porednictwem usug, jak równie liczby i
jakoci Partnerów. Jednym z dziaa majcych suy realizacji tego celu, s
planowane umowy inwestycyjne podpisywane z wybranymi sieciami klubów szerzej
opisane w punkcie 8.2, z których rodki maj by przeznaczane na rozbudow,
modernizacj, bd budow nowych klubów fitness. Na Dzie Zatwierdzenia
Prospektu Emitent podpisa dwie takie umowy.

Zwikszenie sprzeda y kompleksowej oferty Programów Kafeteryjnych poprzez:
•

Budowanie kompleksowego wystandaryzowanego rozwizania. Programy
Kafeteryjne oferowane przez Emitenta (opisane w punkcie 16.3 Prospektu) opieraj
si gównie na ofercie firm zewntrznych (najczciej w postaci bonów lub karnetów
tych Partnerów). W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Emitent planuje
dostosowanie swojej oferty w taki sposób, aby stanowia bardziej wystandaryzowane
i kompleksowe rozwizanie uatwiajce korzystanie z oferty pod wzgldem
logistycznym i prawno-podatkowym, jak równie umoliwiaa Emitentowi uzyskanie
wyszej mary na Programach Kafeteryjnych, poprzez zastpienie bonów
zewntrznych dostawców bonami wasnymi. Swoj przewag konkurencyjn
Emitent bdzie równie budowa w oparciu o wyjtkowo szeroki asortyment
oferowanych usug oraz ich wielowariantowe dostosowanie, rozumiane jako
zdefiniowanie zgodne z indywidualnymi potrzebami Klienta co do:
miejsca/terytorium, czasu, beneficjenta, rodzaju usugi itd.

•

Zwi kszenie wysików sprzedaowych. Do czerwca 2010 roku za sprzeda
wszystkich produktów Emitenta odpowiedzialny by jeden zespó sprzedawców. W
lipcu 2010 roku w Pionie Handlowym zosta wyodrbniony dedykowany zespó
odpowiedzialny za sprzeda Programów Kafeteryjnych, który na Dzie
Zatwierdzenia Prospektu liczy 5 osób. Zespó ten jest odpowiedzialny za
zaoferowanie tego programu na pocztek do okoo tysica najwikszych firm w
Polsce z bran bdcych zdaniem Emitenta najbardziej perspektywicznymi (takimi
jak finansowa, FMCG, farmaceutyczna, technologiczna).

•

Budow nowej platformy internetowej. Obsuga Programów Kafeteryjnych na
Dzie Zatwierdzenia Prospektu odbywa si w oparciu o platform internetow
odpowiedni do obecnej skali i zakresu usug oferowanych w ramach Programów. W
zwizku z planami zwikszenia liczby dostpnych usug i szerszego oferowania
Programów Kafeteryjnych, Emitent do koca pierwszego pórocza 2011 planuje
wprowadzenie nowej platformy, przyjaznej dla pracownika i dajcej Klientom
rozbudowane spektrum funkcjonalnoci umoliwiajcych generowanie rónorodnych
raportów, jak równie kalkulacje podatkowe dla rónych typów usug.

•

Budow
wiadomoci klientów odnonie Programów Kafeteryjnych.
wiadomo wród pracodawców i pracowników odnonie moliwoci i zalet w
motywowaniu pracowników, jakie daj programy kafeteryjne, jest w Polsce, zdaniem
Emitenta, niska. Dlatego Emitent zamierza podj dziaania w celu poprawy tej
wiadomoci poprzez realizacj dziaa marketingowych w formie konferencji i
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spotka dla pracowników dziaów HR, sponsorowanie artykuów o tej tematyce, czy
publikacji materiaów marketingowych.
•

Przej cie udziaów w innych podmiotach. W uzasadnionych ekonomicznie
przypadkach Emitent bdzie podejmowa dziaania w celu przejcia udziaów w
spókach dysponujcych komplementarnym produktem mogcym wzbogaci ofert
Programów Kafeteryjnych. Plany te zostay opisane szerzej w punkcie 8.2.

Emitent oczekuje, e okoo 90% jego sprzeday oraz zysku przez nastpne 2 do 3 lata bdzie
generowane poprzez sprzeda dwóch podstawowych opisanych powyej produktów. Dodatkowo,
bazujc na swojej silnej pozycji rynkowej, potwierdzonej dobrymi relacjami z Partnerami i
Klientami, oraz szerokiej bazie uytkowników produktów, Emitent planuje podj dodatkowe
dziaania rozwojowe:
•

Udost pnienie kanau dotarcia do szerokiej bazy osób ucz szczajcych do klubów
sportowych zewn trznym dostawcom produktów i usug. Emitent planuje wprowadzi
do obiektów Partnerów okoo 500 ekranów LCD i stworzy kana mediowy o tematyce
sportowo - zdrowotnej, który bdzie wywietlany na tych ekranach. Emitowana tre
bdzie dotyczya tematyki sportowej, porad zdrowotnych, rozwoju osobistego oraz oferty
biecej Emitenta. Emitowane bd take reklamy istotnych graczy na rynku odziey
sportowej, napojów oraz innych. Zdaniem Emitenta, sie Partnerów obsuguje miesicznie
okoo 1 mln osób o bardzo atrakcyjnym profilu dla takich reklamodawców – modzi, dbajcy
o zdrowie, pracujcy. Dodatkowo, Emitent planuje podjcie innych dziaa o podobnym
charakterze, np.: oferowanie próbek produktów w sieci Partnerów.
Dochodem z tych róde Emitent planuje dzieli si z Partnerami, lub zaoferowa dostp
do czasu antenowego dla promowania wasnych usug Partnerom, z którymi wspópracuje
w ramach programów kafeteryjnych. Wprowadzenie tej usugi planowane jest na lata
2011–2013.

•

Wprowadzenie dodatkowych usug dla uytkowników produktów Emitenta.
Dysponujc dostpem do 245.860 posiadaczy kart MultiSport Plus, Emitent jest w stanie
zaoferowa im szeroki zakres produktów i usug dodatkowych po preferencyjnych cenach.
W planach Emitenta jest oferowanie produktów i usug zwizanych ze sprztem sportowym
i turystycznym, usugami finansowymi, ubezpieczeniowymi i medycznymi. Emitent
przeprowadzi badania wród Klientów i posiadaczy kart MultiSport Plus, które wskazuj,
e taka dodatkowa oferta byaby dla nich atrakcyjna.

•

Oferowanie produktów poza granicami Polski. Emitent w lipcu 2010 roku rozpocz
testowanie swojego modelu biznesowego na rynku czeskim. Jeeli pojawi si oznaki, e
model biznesowy Emitenta przyj si na tym rynku, Emitent nie wyklucza
zaimplementowania swojego modelu biznesowego take na innych rynkach Europy
rodkowo-Wschodniej.

16.3. Opis podstawowych produktów i usug Emitenta
Podstawowym zaoeniem przy opracowywaniu produktów Emitenta jest dostarczenie
innowacyjnych systemów pozapacowych wiadcze pracowniczych, majcych na celu
zwikszenie lojalnoci i motywacji pracowników Klienta. Dlatego wszystkie produkty oferowane
przez Emitenta zostay opracowane w sposób majcy zapewni nastpujce charakterystyki:
•

jak najwysz oferowan przez produkt warto dla pracodawcy w stosunku do
zaproponowanej ceny,

•

jak najmniejszy wysiek administracyjny po stronie Klienta zwizany z wdroeniem
produktu,

•

jak najwiksza atrakcyjno oferty dla pracowników.

Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu Emitent oferuje 3 podstawowe produkty:
•

Karta MultiSport Plus,

•

Programy Kafeteryjne,
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•

MultiBilet.

Dodatkowo spóka zalena Emitenta VanityStyle posiada w swojej ofercie produkt o podobnej
charakterystyce do karty MultiSport Plus, kart Fit Profit.
Karta MultiSport Plus jest gównym produktem Emitenta. W 2010 roku jej udzia w strukturze
przychodów wynosi 94,4%. Mimo nieznacznego obecnie udziau Programów Kafeteryjnych w
strukturze przychodów, elementem realizacji strategii Emitenta jest w przyszoci znaczce
zwikszenie ich sprzeday.
Przychody ze sprzeda y w podziale na gówne grupy asortymentowe w latach 2007 – 2010
(tys. PLN)
2010*

1p 2010

1p 2009

2009

2008

155.849

71.025

38.393

91.224

25.650

6178

Programy Kafeteryjne

3.689

1.600

1.403

2.810

712

276

MultiBilet

1.027

393

197

449

-

-

Fit Profit

4,507

477

-

-

-

-

Razem

165.072

73.495

39.993

94.483

26.363

6.453

Karta MultiSport Plus
(cznie z FitSport Sp. z o.o.)

2007

*Dane szacunkowe
ródo: Emitent, dane dotyczce przychodów ze sprzeda y w podziale na poszczególne produkty pochodz ze
sprawozdawczoci zarzdczej i nie byy przedmiotem weryfikacji przez biegych rewidentów.

Karta MultiSport Plus
Karta MultiSport Plus jest pierwszym na polskim rynku produktem, który pozwala na szeroki i
nieograniczony dostp do ponad 20 usug sportowo-rekreacyjnych w 2.660 obiektach w okoo
400 miastach na terenie caego kraju w ramach jednego abonamentu (na Dze Zatwierdzenia
Prospektu). Jest to karta imienna, wyposaona w kod kreskowy. Kady posiadacz karty
MultiSport Plus w ramach oferowanych pakietów ma dostp do szerokiego wachlarza usug
obejmujcego aerobic, indoor cycling, fitness, gimnastyk, groty solne, jog, jacuzzi, klub
aktywnej mamy, anie, pilates, siownie, spinning, nordic walking, aqua aerobic, baseny, cianki
wspinaczkowe, sztuki walki, taniec, squash. Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu do Partnerów
Emitenta naley wikszo siowni i basenów w Polsce.
Program skierowany jest do pracodawców, chccych zapewni swoim pracownikom szeroki
dostp do obiektów sportowych takich jak siownie, baseny i kluby fitness w ramach uiszczanej
przez pracodawc miesicznej opaty staej w okresie obowizywania umowy z Emitentem.
Natomiast Emitent ponosi koszty wszystkich faktycznych wizyt pracowników wedug stawek
wynegocjowanych z Partnerami – klubami fitness i innymi obiektami sportowymi.
Wraz ze wzrostem popularnoci programu MultiSport Plus, Emitent zwiksza nie tylko liczb
Partnerów, do których posiadacze karty mieli dostp, ale poszerza take ofert o nowe dodatki
do karty i produkty w ramach programu. Firmy decydujce si na program MultiSport Plus
otrzymuj równie dla swoich pracowników Kart Rabatow Benefit, uprawniajc do uzyskania
rabatów na poziomie od 10% do 20% na zakupy produktów i usug w sieci Partnerów programu
Karty Rabatowej Benefit liczcej ponad 1.900 obiektów w ponad 260 miastach w Polsce. W
czci sie tych Partnerów pokrywa si z Partnerami Karty Multisport Plus, którzy udzielaj
zniek na usugi nieobjte kart MultiSport Plus. Do usug oferowanych w ramach programu
nale w szczególnoci usugi z dziedziny sportu i rekreacji, pielgnacji ciaa i urody, zdrowia,
spdzania czasu wolnego, rozwoju i rodziny oraz zakupów, a take usug noclegowych i
gastronomii. Karta Rabatowa Benefit jest take sporadycznie sprzedawana jako osobny produkt
do Klientów nie dysponujcych budetem na zakup penego pakietu Multisport Plus. Patno za
ten produkt realizowana jest w formie rocznego abonamentu.
Dodatkowo Emitent z okazji Dnia Dziecka w 2010 roku zaoferowa dla posiadaczy Karty
MultiSport Plus, Kart Rabatowa Benefit Kids, która uprawnia do korzystania ze zniek u ponad
180 partnerów programu Benefit Kids oferujcych zajcia sportowo rekreacyjne i o charakterze
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edukacyjnym dla dzieci. Emitent nieustannie poszerzana sie partnerów programu, aby
zrónicowa zakres wiadcze oraz lokalizacji. Program daje Klientom oraz posiadaczom kart
moliwo zgaszania propozycji nowych Partnerów.
W ramach oferty programu MultiSport Plus, Emitent wprowadzi moliwo uczestnictwa w
warsztatach oferowanych przez zewntrzne firmy, organizowanych cyklicznie. Na specjalne
yczenie, Emitenta organizuje takie warsztaty take w siedzibach najwikszych Klientów. Do
warsztatów oferowanych na Dzie Zatwierdzenia Prospektu nale:
•

SetPoint – to moliwo korzystania z bezpatnych warsztatów na temat zdrowego
ywienia oraz korzystania ze zniek na usugi poradni dietetycznych sieci SetPoint,

•

Edukado – usuga ta umoliwia uczestniczenie w bezpatnych warsztatach Vademecum
Troskliwego Rodzica rozwijajcych umiejtnoci rodzicielskie oraz korzystanie z
atrakcyjnych zniek na usugi Edukado zwizane z rozwojem i edukacj dzieci,

•

Top Training – oferta zawierajca propozycje warsztatów oferowanych na terenie caego
kraju, podczas których beneficjenci karty MultiSport Plus mog bezpatnie korzysta z
zaj pokazujcych skuteczne metody walki ze stresem oraz ze zniek na seminaria.

Posiadaczami kart MultiSport Plus s najczciej mieszkacy duych aglomeracji miejskich –
pocztkowo byy to Warszawa, Wrocaw, Kraków i Pozna. Wraz z rozwojem Emitenta nastpia
ekspansja w miastach w pozostaych regionach kraju, w tym równie w mniejszych miastach, co
pokazuje wzrastajca liczba posiadaczy kart i realizowanych wizyt poza czterema najwikszymi
orodkami miejskimi.
Liczba kart MultiSport Plus w podziale na gówne województwa w latach 2007 – Dzie
Zatwierdzenia Prospektu
Dzie
Zatwierdzenia
Prospektu

2010

1p 2010

2009

2008

2007

Mazowieckie

75.372

73.045

62.740

60.325

18.677

4.768

Dolnolskie

39.583

37.465

30.055

28.723

8.742

1.835

Maopolskie

38.526

37.229

32.010

27.560

7.326

1.745

Wielkopolskie

18.414

15.316

12.903

12.095

4.162

663

Pozostae

73.965

72.576

49.634

22.504

3.916

1.010

Razem

245.860

235.631

187.342

151.207

42.823

10.021

ródo: Emitent, stan na koniec okresów

Udzia gównych województw w  cznej liczbie wizyt dokonanych w ramach programu
MultiSport Plus w latach 2007 – 2010.
2010

1p 2010

2009

2008

2007

Mazowieckie

33,1%

34,2%

40,0%

42,0%

47,0%

Dolnolskie

16,6%

15,8%

19,0%

21,0%

18,0%

Maopolskie

15,7%

17,4%

18,0%

20,0%

17,0%

7,1%

6,9%

8,0%

10,0%

6,0%

27,5%

25,8%

15,0%

7,0%

12,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Wielkopolskie
Pozostae
Razem
ródo: Emitent
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Programy Kafeteryjne
Emitent od 2005 roku posiada w swojej ofercie Programy Kafeteryjne. Jest to produkt
pozwalajcy w ramach okrelonego przez Klienta budetu i zakresu wiadcze pozapacowych,
które Klient wybiera z oferty Emitenta, na dowolny wybór przez pracownika interesujcych go
wiadcze pozapacowych. Proces wyboru konkretnych wiadcze przez pracownika opiera si
na platformie internetowej, do której uprawnieni pracownicy maj dostp. Na Dzie Zatwierdzenia
Prospektu w ramach Programów Kafeteryjnych znajduj si zarówno usugi oferowane przez
Emitenta, takie jak MultiBilet oraz sporadycznie karta MultiSport Plus, jak i oferta zewntrznych
dostawców produktów w postaci bonów uprawniajcych do zakupów w sieciach takich jak Empik,
Sephora czy MediaMarkt.
Programy Kafeteryjne oferowane przez Emitenta mog by dowolnie dostosowane do potrzeb
Klienta. Klient ma moliwo okrelenia zakresu wiadcze pracowniczych, która jest w
najwyszym stopniu zbiena z jego celami (np. dotyczcymi zdrowia pracowników) czy z kultur
korporacyjn. Ma on dowolno w wyborze parametrów wiadcze, które znajd si w puli usug
oferowanych pracownikom, np. zakresu geograficznego czy asortymentowego, jak równie
moliwoci stworzenia wiadcze imiennych w celu lepszej kontroli nad wykorzystaniem
wiadcze przez osoby, do których s one dedykowane.
Patno za wiadczenia oferowane w ramach Programów Kafeteryjnych ze strony Klienta
realizowana jest po wyborze przez pracowników wiadcze z zaoferowanej im puli i zaley od ich
wartoci. Dodatkowo Emitent moe naliczy take opat za administrowanie Programami.
Wybrane wiadczenia dostarczane s do pracownika w formie bonów, zaprosze czy biletów w
zalenoci od rodzajów wybranych wiadcze i s przeznaczone do realizacji w okrelonym
terminie. Zdarza si, e wiadczenia te nie s realizowane przez pracowników mimo ich
wczeniejszego zamówienia. Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu Emitent ponosi koszt w
momencie zakupu usugi od Partnera. W ramach rozwoju oferty z obszaru kafeteryjnego Emitent
rozwaa moliwo wprowadzenia rozwiza umoliwiajcych wdroenie, przynajmniej
czciowo, patnoci z dou.
Emitent podpisujc umow na wiadczenie usug z Partnerem, jako odbiorca hurtowy jest w
stanie wynegocjowa korzystne warunki finansowe realizacji usugi przez Partnera.
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu, w ramach Programów Kafeteryjnych, Emitent obsuguje 14
firm i okoo 12,000 pracowników.
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu Emitent pracuje nad rozszerzeniem oferty w ramach
Programów Kafeteryjnych. W szczególnoci rozpocz dziaania w celu budowy sieci Partnerów
akceptujcych patnoci za towary i usugi formie bonów wasnych Emitenta, noszcych
znamiona voucherów oraz innych instrumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej. Emitent
bdzie móg wtedy ponosi koszt usugi po jej realizacji i przedstawieniu Emitentowi
zrealizowanego bonu / wykorzystanego instrumentu przez Partnera, co wpynie na popraw
rentownoci. Rozwizania zaoferowane przez Emitenta bd charakteryzowa si, odwrotnie ni
w przypadku tradycyjnych bonów (cho takie, na yczenie Klienta bd równie dostpne), cile
zdefiniowanym zakresem moliwoci ich wykorzystania, zarówno pod wzgldem asortymentu jak
i lokalizacji, co da Klientowi doskona kontrol nad wykorzystaniem rodków motywacyjnych
przez jego pracowników. Dodatkowo, niewtpliw korzyci dla Klienta, wynikajc z dokadnego
wyspecyfikowania celu przeznaczenia poszczególnych elementów Programów Kafeteryjnych, jest
fakt, e bdzie on w stanie okreli klasyfikacj podatkow, oraz moliwe ródo finansowania
(np. Fundusz Socjalny) zakupionych usug w ramach Programów Kafeteryjnych. Emitent rozwaa
rozszerzenie oferty o szereg nowych kategorii, takich jak np:
•

Kultura – obejmujc dostp do imprez o charakterze kulturalnym (w tym teatry,
przedstawienia, koncerty),

•

Wypoczynek - o charakterze zarówno urlopowym (oferty pobytowe i podrónicze) jak i
weekendowym,

•

Wellness – zwizan z usugami o charakterze odnowy i rewitalizacji,
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•

Zdrowie – obejmujc dostp do usug o charakterze medycznym, rehabilitacyjnym i
profilaktycznym, stanowicych uzupenienie i/lub alternatyw dla ofert popularnych
programów opieki medycznej,

•

Rodzina – dostp do usug zwizanych m.in. z rozwojem dzieci i opiek nad nimi.

Programy Kafeteryjne
przeznaczenia:

bd

przyjmowa

cztery

podstawowe

formy,

zalene

od

ich

•

pracowniczy – dla szerokiego grona pracowników Klienta, najczciej zwizany z
wykorzystaniem Funduszu Socjalnego,

•

bonusowo-premiowy – oferowany wyselekcjonowanym pracownikom Klienta lub ich
grupom w zwizku z osiganymi przez nich celami, rol w organizacji etc.,

•

VIP – oferowany kadrze kierowniczej Klienta, charakteryzujcy si wyszym budetem i
bardziej wysublimowan ofert produktow,

•

lojalno ciowy – oferowane przez Klientów swoim kontrahentom.

Emitent rozpocz take inne dziaania w celu zapewnienia odpowiednich zasobów wewntrznych
oraz logistyki produktowej. Dziaania te pozwol Emitentowi obsuy znacznie wiksz rzesz
potencjalnych Klientów nabywajcych Programy Kafeteryjne. W przygotowaniu jest midzy
innymi system obsugi Klientów majcy zastpi istniejc platform dla Programów
Kafeteryjnych, dajcy due moliwoci zwizane np. z analizowaniem przez Klienta popularnoci
poszczególnych wiadcze wród pracowników, czy dajcy mu moliwo dokonania kalkulacji
podatkowych zwizanych z poszczególnymi wiadczeniami dostpnymi w ramach Programów.
Do koca 2011 roku Programy Kafeteryjne maj by obsugiwane przez sie sigajc 1.000
lokalizacji Partnerów programu, w których beneficjenci Programów Kafeteryjnych bd mogli
realizowa wybrane przez siebie nabycia produktów lub usug.
Zakoczenie prac nad zapewnieniem logistyki zwizanej z Programami Kafeteryjnymi, jak
równie dostosowaniem koncepcji poszczególnych wiadcze, jest planowane w drugim póroczu
2011 roku. Wtedy to Emitent zamierza podj wzmoone wysiki sprzedaowe majce na celu
znaczny wzrost udziau Programów Kafeteryjnych w strukturze sprzeday.
MultiBilet
MultiBilet to program kulturalno – rozrywkowy. Kupon MultiBilet upowania posiadacza do
jednorazowego wstpu do kina znajdujcego si w sieci Partnerów. Poza podstawowym
programem, uprawniajcym do wizyt w sieci okoo 90 kin w ponad 55 miastach Polski, Emitent
wprowadzi MultiBilet uprawniajcy take do wizyt w sieci Multikino.
W drodze negocjacji pomidzy Emitentem a Klientem okrelana jest cena sprzedawanych
biletów. Emitent ponosi koszt programu w momencie przedstawienia przez Partnera
wykorzystanych biletów. Koszt jednorazowej wizyty w kinie partnerskim, okrelony jest w umowie
o wspópracy midzy Emitentem a Partnerem.
Karta Fit Profit
W maju 2010 roku Emitent przej spók VanityStyle Sp. z o.o., która podobnie jak Emitent,
dostarcza produkt w zakresie nieograniczonego dostpu do obiektów i zaj sportowych pod
nazw Fit Profit. W porównaniu z kart MultiSport Plus, produkt ten oferuje dostp do mniejszej
sieci Partnerów i mniejszego zakresu usug, przez co jest produktem taszym. Na Dzie
Zatwierdzenia Prospektu, VanityStyle obsuguje 116 Klientów i 11.033 posiadaczy kart oraz
dysponuje sieci okoo 2.070 Partnerów.
róda finansowania zakupu produktów Emitenta
Podstawowymi ródami finansowania zakupu produktów oferowanych pracodawcom przez
Emitenta s:
•
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rodki z Funduszu Socjalnego,
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•

rodki z innych funduszy pracodawcy,

•

rodki wasne pracownika (tylko w przypadku karty MultiSport Plus).

Emitent szacuje, e okoo 60% przychodów generowanych przez Kart MultiSport Plus
finansowanych jest przez Klientów z Funduszy Socjalnych. Zdaniem Emitenta, Fundusz Socjalny
ma i bdzie mia take znaczny udzia w finansowaniu przez Klientów zakupu Programów
Kafeteryjnych.
Cz Klientów finansuje zakupy kart MultiSport Plus, z innych budetów ni Fundusz Socjalny.
S to najczciej due korporacje, których budety przeznaczone na motywacj przekraczaj
poziom wymagany przez przepisy prawa, szerzej opisane w punkcie 13.5 Prospektu. Z innych
budetów finansowane s take zakupy produktów Emitenta, które Klient oferuje w formie
programów lojalnociowych np.: swoim kontrahentom.
Emitent dopuszcza kilka form partycypacji posiadaczy kart MultiSport Plus w finansowaniu ich
zakupu. W ten sposób, klienci dysponujcy budetem, który nie jest w stanie pokry caoci
kosztu zakupu programu, mog zaoferowa swoim pracownikom czciowe sfinansowanie ich
uczestnictwa w programie. Pozostaa cz patnoci pokrywana jest przez samego pracownika.
Takie rozwizanie w znacznym stopniu zwiksza atrakcyjno programu MultiSport Plus.
Partycypacja pracowników w finansowaniu Karty MultiSport Plus wpywa na podwyszenie ceny
tego produktu, co wie si z czstszymi wizytami realizowanymi przez posiadaczy kart
wspófinansujcych ich zakup w obiektach sportowych.
Liczba kart MultiSport Plus w podziale na sposób ich finansowania 2007 – Dzie
Zatwierdzenia Prospektu
Dzie
Zatwierdzenia
Prospektu

2010

1p 2010

2009

2008

2007

Wspófinansowane przez
pracowników

137.740

129.285

96.306

69.985

19.254

4.495

Finansowane wycznie przez firmy

108.120

106.346

91.036

81.222

23.569

5.526

Razem

245.860

235.631

187.342

151.207

42.823

10.021

ródo: Emitent, stan na koniec okresów

16.4. Podstawowe rynki, na których dziaa Emitent
Emitent na Dzie Zatwierdzenia Prospektu dziaa gównie na rynku polskim. Od lipca 2010 roku
Emitent rozpocz dziaalno na rynku czeskim. Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu projekt ten
jest jednak dopiero w pocztkowej fazie wdraania i Emitent generuje na tym rynku niewielkie
przychody.
Od pocztku dziaalnoci, najwiksza cz przychodów Emitenta generowana bya w
województwie mazowieckim. W 2007 roku stanowiy one okoo 47% przychodów. Wraz z
rozwojem firmy, rós udzia Klientów z pozostaych województw w strukturze przychodów. W
pierwszym póroczu 2010 na województwo mazowieckie przypadao okoo 1/3 przychodów.
Znaczcymi rynkami dla Emitenta s take województwa dolnolskie, maopolskie i
wielkopolskie. Na uwag zasuguje fakt znacznego wzrostu udziau pozostaych województw w
strukturze przychodów w pierwszym póroczu 2010, moliwego dziki przedsiwziciu przez
Emitenta znaczcych wysików sprzedaowych i rozszerzeniu dziaalnoci w miastach, na których
do tej pory Spóka nie bya aktywna.
Ponisze zestawienie prezentuje przychody ze sprzeday Emitenta w podziale na województwa.
Naley jednak podkreli, e gównym ich ródem w kadym z województw s due miasta.
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Przychody ze sprzeda y w podziale na gówne województwa w latach 2007 – 2010
(tys. PLN)
2010*

1p 2010

1p 2009

2009

2008

2007

Mazowieckie

53.109

24.760

15.712

37.706

11.336

3.033

Dolnolskie

25.362

11.652

8.231

17.979

5.273

1.162

Maopolskie

26.626

12.380

7.820

17.033

5.009

1.097

Wielkopolskie

11.496

5.098

3.292

7.570

2.673

387

Pozostae

43.518

18.934

4.939

14.194

2.073.

774

160.114

72.825

39.993

94.483

26.363

6.453

Razem
* Dane szacunkowe

ródo: Emitent, dane dotyczce przychodów ze sprzeda y w podziale na poszczególne województwa oparte s na
sprawozdaniach jednostkowych i pochodz ze sprawozdawczoci zarzdczej i nie byy przedmiotem weryfikacji przez
biegych rewidentów. Dotycz one wycznie danych jednostkowych

Emitent w latach 2007-2009 odnotowywa systematyczny wzrost liczby Klientów. Szczególnie
dynamiczny wzrost ich liczby by obserwowany w 2009 roku, kiedy Emitent zintensyfikowa
dziaania sprzedaowe wród mniejszych Klientów. Emitent obserwuje take tendencj
zmniejszania si, podobnie jak w przypadku struktury przychodów, udziau Klientów z czterech
gównych województw.
Liczba Klientów w podziale na gówne województwa w latach 2007 – Dzie Zatwierdzenia
Prospektu
Dzie
Zatwierdzenia
Prospektu

2010

1p 2010

2009

2008

2007

Mazowieckie

1.073

957

910

802

393

130

Dolnolskie

501

478

470

402

175

57

Maopolskie

521

508

481

382

167

55

Wielkopolskie

270

253

234

214

75

19

Pozostae

635

619

507

320

26

17

3.000

2.815

2.602

2.120

736

278

Razem
ródo: Emitent, stan na koniec okresów

16.5. Organizacja marketingu i sprzeda y
Obecna struktura sprzeday oraz podejmowane dziaania zwizane z rozwojem produktów maj
swoje odzwierciedlenie w organizacji procesów sprzeday, obsugi klienta oraz rozwoju
produktów Emitenta.
Sprzeda Karty MultiSport Plus jest obsugiwana przez Pion Handlowy zoony z 20 osób. Pion
ten odpowiada za kontakt z Klientem i przedstawienie mu dostosowanej do jego potrzeb i
budetu oferty. W zwizku z rosnc popularnoci karty MultiSport Plus i rozpoznawalnoci
programu, wedug obserwacji Emitenta, w okoo poowie przypadków inicjatywa zakupu
produktów Emitenta wychodzi ze strony samych Klientów.
Sprzeda pakietów do duych i rednich podmiotów realizowana jest przez Emitenta. Za
sprzeda produktów do mniejszych podmiotów, które s zainteresowane zakupem 10-20 kart,
odpowiada specjalnie ku temu powoana spóka zalena FitSport Polska. Spóka ta oferuje tak jak
Emitent kart MultiSport Plus uprawniajc do nieograniczonego dostpu do obiektów Partnerów,
jednake umowy podpisywane za porednictwem FitSport Polska maj charakter
wystandaryzowany. Klient nie ma dostpu do indywidualnego opiekuna, czy do penej gamy
dodatków dostpnych w ramach pakietu MultiSport Plus sprzedawanego przez Emitenta.
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Jednoczenie, z racji wikszej czstotliwoci wizyt posiadaczy kart z maych podmiotów, produkt
oferowany przez FitSport Polska jest droszy od produktu oferowanego przez Emitenta.
Na bazie informacji dotyczcych brany i wielkoci firmy oraz moliwoci finansowych Klienta, a
take sposobu partycypacji pracowników w patnociach za karty, okrelany jest prawdopodobny
poziom aktywnoci uczestników programu, a na jego podstawie sporzdzana jest oferta cenowa
dla konkretnego Klienta.
Po zaakceptowaniu warunków kontraktu przez Klienta podpisywana jest umowa na czas
nieokrelony. Majc pen informacj dotyczc aktywnoci posiadaczy karty, Emitent jest w
stanie okreli dokadnie rentowno poszczególnych umów. W przypadku wyszej ni
przewidywana aktywnoci posiadaczy karty z danej firmy, a co za tym idzie mniejszej ni
oczekiwana rentownoci danego kontraktu, Emitent podejmuje dziaania w celu renegocjacji
warunków umowy z klientem.
Emitent bierze na siebie cao procesów logistycznych zwizanych z wdroeniem swoich
produktów u Klienta. Zajmuje si tym Pion Obsugi Klienta, który odpowiada za cao obsugi
posprzedaowej. Do jego obowizków naley obsuga wszelkich procesów na linii Klient –
Emitent, midzy innymi dostarczanie kart, kontroli procesów fakturowania, ale równie
negocjowanie zmian do istniejcych umów.
Emitent nieustannie dba o poszerzanie zakresu usug w odpowiedzi na oczekiwania Klientów, za
co odpowiada Pion Rozwoju Produktów. Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu w kompetencji Pionu
Rozwoju Produktów pozostaje zakoczenie przygotowania logistyki wewntrznej dla Programów
Kafeteryjnych oraz obsuga programu MultiBilet.

16.6. Zarz dzanie relacjami z partnerami handlowymi
Emitent dysponuje rozbudowan sieci Partnerów w caej Polsce. W zwizku z programem
MultiSport Plus, Emitent do Dnia Zatwierdzenia Prospektu zawar 2.660 umów z Partnerami. Na
stan wiedzy Emitenta w skad sieci Partnerów wchodzi zdecydowana wikszo klubów fitness i
basenów w miastach, w których dziaa Emitent.
Partner podejmujc wspóprac z Emitentem zapewnia sobie now, liczn grup klientów
przekadajc si na dodatkowy przychód. Dla zapewnienia dobrych relacji z Partnerami, Emitent
przyj polityk moliwie krótkiego czasu regulowania zobowiza, a w przypadku czci
podmiotów, najczciej uczszczanych przez posiadaczy kart, dokonuje on patnoci za cz
usugi z góry. Dodatkowo, Emitent planuje wsparcie finansowe dla wybranych Partnerów w
przypadku realizacji nowych inwestycji poprzez odpowiednie umowy inwestycyjne, opisane
szerzej w punkcie 8.2 Prospektu. Emitent prowadzi take bezpatn promocj Partnerów na
stronie internetowej Emitenta. Organizuje take cykliczne spotkania regionalne dla Partnerów
majce na celu budowanie relacji partnerskich poprzez dostarczenie informacji, wymian
pogldów, wspólne rozwaanie propozycji oraz wprowadzanie nowych projektów rozwojowych.
Za wspóprac z Partnerami odpowiada Pion Rozwoju Produktów. W pocztkowej fazie rozwoju
Emitenta ciar zdobywania Partnerów uczestniczcych w programach lea gównie po stronie
Emitenta. Obecnie wspópraca z Partnerami inicjowana jest najczciej przez nich samych.
Emitent prowadzi sta obserwacj rynku Partnerów i w przypadku sieci czy klubów, które
dysponuj wedug jego oceny znaczcym potencjaem pasujcych do oferty Emitenta, stara si
on zainicjowa wspóprac i wczy klub do sieci partnerskiej. Dzia Rozwoju Produktów
utrzymuje stae relacje, wczajc w to wizyty w siedzibie partnera i na ich bazie okrela potencja
Partnera i dokonuje analizy ich potrzeb. W zalenoci od oferowanych usug ustalane z
Partnerem s finansowe oraz pozafinansowe warunki uczestnictwa w programie. Przez cay
okres trwania umowy kady Partner znajduje si pod sta opiek pracowników Emitenta.
Dla zwikszenia kontroli kosztów i usprawnienia wspópracy na linii Klient – posiadacz karty –
Partner – Emitent, wprowadzony zosta program „Fair Play”. Program ten umoliwia nie tylko
rzeteln kontrol wizyt (a tym samym kosztów po stronie Emitenta), ale suy take budowaniu
dobrych relacji z partnerami i utrzymaniu jakoci usug dla uytkowników na wysokim poziomie.
W ramach programu „Fair Play”, w marcu 2010 roku wystartowa proces instalacji terminali
majcych na celu rejestracj wizyt posiadaczy kart w obiektach Partnerów. Emitent zakada, i do
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koca pierwszego kwartau 2011 za porednictwem terminali rejestrowanych bdzie okoo 90%
wizyt uytkowników w klubach. Program „Fair Play” zakada take wizyty kontrolne
przedstawicieli Benefit Systems oraz akcje „tajemniczy klient”. W celu wpierania budowy relacji
oraz waciwej rzetelnej komunikacji w ramach programu zakadane s cykliczne spotkania z
Partnerami.
Emitent dysponuje rozleg sieci Partnerów na terenie caego kraju, skoncentrowanych jednak
przede wszystkim w duych aglomeracjach miejskich.
Liczba partnerów w podziale na województwa w latach 2007 – Dzie Zatwierdzenia
Prospektu
Dzie
Zatwierdzenia
Prospektu

2010

1p 2010

2009

2008

2007

Województwo mazowieckie

611

605

544

447

222

76

Województwo ódzkie

330

316

122

96

52

11

Województwo lubuskie

307

283

46

46

30

10

Województwo dolnolskie

240

228

199

130

54

19

Województwo maopolskie

211

201

264

189

91

23

Województwo lubelskie

183

177

73

43

31

8

Województwo wielkopolskie

132

133

176

126

63

16

Województwo lskie

96

97

283

221

98

31

Województwo witokrzyskie

93

95

49

39

26

5

Województwo opolskie

86

77

66

35

19

7

Województwo podkarpackie

78

67

62

44

21

4

Województwo podlaskie

69

67

46

37

22

5

Województwo kujawskopomorskie

67

66

88

58

39

20

Województwo pomorskie

55

52

161

107

56

11

Województwo zachodniopomorskie

51

49

84

67

28

5

Województwo warmiskomazurskie

51

45

63

44

28

4

2.660

2.558

2.326

1.729

880

255

Razem
ródo: Emitent, stan na koniec okresów

16.7. Gówni dostawcy
Do gównych dostawców Emitenta nale firmy oferujce dostp do obiektów i zaj sportowych,
które Emitent oferuje swoim Klientom w ramach programu MultiSport Plus. Wraz ze wzrostem
liczby Partnerów, ich udzia w wartoci nabywanych usug systematycznie mala. Do
najwikszych Partnerów Emitenta na Dzie Zatwierdzenia Prospektu nale Wrocawski Park
Wodny S.A., Park Wodny w Krakowie S.A., Fitness Club S4 s.c. Woniak Kowalczyk, Fitness
Wrocawski Park Wodny Sp. z o.o., Redeco Sp. z o.o., Niku Sport-fitness Sp. z o.o., Mokotowska
Fundacja Warszawa Wodny Park, Wesolandia S.C. A. Cho, S. Cho, Orodek Sportu i
Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota. Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu Emitent nie
jest uzaleniony od usug dostarczanych przez adnego z Partnerów. Udzia adnego z
Partnerów w wartoci kupowanych przez Emitenta usug nie przekroczy 4%. czny udzia usug
dostarczanych przez 10 najwikszych Partnerów w cakowitym ich koszcie w I póroczu 2010
wyniós 15,5%.
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16.8. Gówni odbiorcy
Emitent na Dzie Zatwierdzenia Prospektu obsugiwa 3.000 Klientów. Do Klientów Emitenta
nale zarówno firmy prywatne i pastwowe jak i organy administracji publicznej (np. urzdy
skarbowe czy Kancelaria Sejmu). Do najwikszych Klientów Emitenta, na Dzie Zatwierdzenia
Prospektu nale CAPGEMINI Polska Sp. z o.o., IKEA Retail Sp. z o.o., EFG Eurobank Ergasias
S.A., Euro Bank S.A., Lukas Bank S.A., Nestle Polska S.A., Polkomtel S.A., Polska Telefonia
Komórkowa - Centertel, PwC Polska Sp. z o.o. i Raiffeisen Bank Polska S.A. Udzia w
przychodach Emitenta adnego z Klientów nie przekroczy w tym okresie 3%. Dlatego, zdaniem
Emitenta, nie jest on uzaleniony od adnego z odbiorców swoich usug. czny udzia
przychodu generowanego przez Emitenta od 10 najwikszych Klientów w I póroczu 2010 wyniós
7,2%

16.9.

Podsumowanie podstawowych informacji dotycz cych uzale nienia
Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysowych, handlowych lub
finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych

W ocenie Emitenta, nie jest on uzaleniony od patentów lub licencji, umów przemysowych,
handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych.
W ocenie Emitenta, podmioty zalene Emitenta nie s uzalenione od patentów lub licencji,
umów przemysowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych.

16.10. Sezonowo  dziaalno ci Emitenta
Lata 2007 – 2010 to dla Emitenta okres znacznego wzrostu skali dziaalnoci. Ze specyfiki
Programu MultiSport Plus, która sprzedawana jest na zasadach abonamentowych (zwizanych z
comiesiczn patnoci w okresie trwania umowy) wynika fakt, e pozyskanie nowego Klienta
przysparza Emitentowi comiesiczny przychód o charakterze dugookresowym. Jedynym
trendem sezonowym widocznym w przychodach Emitenta, jest spowolnienie nowej sprzeday
(podpisywania nowych umów z Klientami w miesicach letnich, tj. lipcu, sierpniu) Sezonowo
dziaalnoci Emitenta najlepiej pokazuj dane dotyczce przyrostu liczby posiadaczy kart
MultiSport Plus.
Liczba posiadaczy kart MultiSport Plus w okresie stycze 2009 – Dzie Zatwierdzenia
Prospektu

ródo: Emitent,
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ROZDZIA 17. PRACOWNICY
17.1. Liczba pracowników
Zatrudnienie w przedsibiorstwie Emitenta
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent zatrudnia 148 osób na podstawie umowy
o prac oraz 60 osób na podstawie umowy zlecenia.
Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta
Stan na dzie

Dzie Zatwierdzenia
Prospektu

2010

2009

2008

umowa o prac

148

137

91

36

umowa zlecenia

60

67

108

33

208

204

199

69

Razem
ródo: Emitent

W wymienionych okresach Emitent nie zatrudnia wspópracowników na podstawie umów o
dzieo.
Zatrudnienie w przedsibiorstwie Emitenta wedug struktury wyksztacenia pracowników
Dzie Zatwierdzenia
Prospektu

2010

2009

2008

Wyksztacenie

rednie

Liczba
osób

Udzia

94

45%

Policealne

Liczba
osób

Udzia

99

49%

Liczba
osób

Udzia

137

69%

Liczba
osób

Udzia

43

62%

4

2%

3

1%

2

1%

3

3%

Wysze

110

51%

102

50%

60

30%

24

35%

Razem:

208

100%

208

100%

199

100%

69

100%

ródo: Emitent

Zatrudnienie w przedsibiorstwie Emitenta w podziale na podstawowe kategorie
dziaalno ci
Dzie Zatwierdzenia
Prospektu

Pion

Liczba
osób

Udzia

2010
Liczba
osób

2009

Udzia

Liczba
osób

2008

Udzia

Liczba
osób

Udzia

Dzia Obsugi Klienta

78

38%

78

38%

87

44%

24

35%

Dzia Handlowy

29

14%

29

14%

29

15%

14

20%

Dzia Rozwoju Produktu

63

30%

63

31%

57

29%

17

25%

Administracja

27

13%

24

12%

19

10%

11

16%

Zarzd i najwysze
kierownictwo

11

5%

10

5%

7

4%

3

4%

208

100%

204

100%

199

100%

69

100%

Razem:
ródo: Emitent
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Zatrudnienie w przedsibiorstwie Emitenta wedug struktury wiekowej
Dzie Zatwierdzenia
Prospektu

2010

2009

2008

Wiek
Liczba
osób

Liczba
osób

(%)

Liczba
osób

(%)

Liczba
osób

(%)

(%)

19-30

173

83%

172

84%

177

89%

63

91%

31-40

28

13%

25

12%

14

7%

6

9%

41-50

2

1%

3

1%

3

2%

-

-

51-60

4

2%

4

2%

5

3%

-

-

61 +

-

-

-

-

-

-

-

-

208

100

204

100

199

100

69

100

Razem:
ródo: Emitent

Wikszo pracowników zatrudniona jest w siedzibie Emitenta w Warszawie, tym samym
zestawienie zatrudnionych w podziale na rejony geograficzne jest nieistotne.
Podmioty zale ne Emitenta
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu zatrudnienie w przedsibiorstwach spóek zalenych Emitenta
przedstawia si nastpujco:
•

VanityStyle zatrudnia 22 osoby, z czego 17 osób na podstawie umowy o prac oraz 5
osób na podstawie umowy zlecenia.

•

FitSport Polska zatrudnia 24 osoby na podstawie umowy zlecenia.

•

MultiSport Benefit zatrudnia 7 osób na podstawie umowy o prac.

17.2. Zasady wynagradzania pracowników
Sposób wynagradzania pracowników przez Emitenta zaprojektowany jest w taki sposób, aby
zachca ich do kreatywnego mylenia i podejmowania inicjatyw majcych na celu rozwój
nowych lub ulepszanie istniejcych produktów. Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu
wynagrodzenie pracowników Emitenta skada si z pacy zasadniczej ustalonej na rynkowym
poziomie, oraz z premii uznaniowych wypacanych pórocznie, zalenej od oceny pracownika, jak
równie od wyniku finansowego wygenerowanego przez Emitenta.
Pracowników Pionu Handlowego odpowiedzialnych bezporednio za sprzeda produktów nie
obejmuj premie uznaniowe, a ich wynagrodzenie w znaczcej czci uzalenione jest od
wartoci nowopodpisywanych umów z Klientami.

17.3. Ustalenia dotycz ce uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu pracownicy Emitenta nie uczestnicz w kapitale zakadowym
Emitenta, z wyjtkiem akcji posiadanych przez Prezesa Zarzdu.
W przedsibiorstwie Emitenta wprowadzony zosta Program Motywacyjny, skierowany do
pracowników Emitenta.
W ramach programu motywacyjnego wyemitowane zostanie 165.000 akcji nowej emisji serii C.
Czas trwania programu przewidziany jest na okres 2011 - 2013.
W Programie Motywacyjnym bdzie uczestniczyo nie wicej ni 35 wskazanych pracowników
Emitenta - do 9 osób sporód wyszej kadry kierowniczej Emitenta (z zastrzeeniem, i w
Programie Motywacyjnym nie bdzie uczestniczy Prezes Zarzdu – James Van Bergh) oraz do
26 osób sporód kierownictwa redniego szczebla. czna liczba akcji nowej emisji serii C
przeznaczona dla osób z wyszej kadry kierowniczej w okresie 3 lat nie moe przekracza
125.000 i maksymalnie 40.000 dla pozostaych pracowników.
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Warunkiem uruchomienia Programu Motywacyjnego w danym roku jest osignicie okrelonego
poziomu EBITDA skorygowanego o koszt ksigowy Programu Motywacyjnego przypadajcy na
dany rok obrotowy.
Kryteria udziau Programie Motywacyjnym (warunki powinny by spenione cznie):
•

osigniecie odpowiedniego poziomu skorygowanego EBITDA,

•

zatrudnienie w Spóce,

•

pozytywna ocena pracy pracownika na podstawie przyjtych wewntrznych regulaminów w
Spóce oraz zaoonych celów rocznych.

Decyzj dotyczc przyznania akcji kierownictwu Spóki podejmie Rada Nadzorcza na bazie
rekomendacji Zarzdu Spóki.
Realizacja Programu Motywacyjnego odbdzie si wg nastpujcych zaoe:
Udzia w maksymalnej puli akcji
przeznaczonej na dany rok

Osi gnity poziom skorygowanego EBITDA (w tys. PLN)
2011 r.

2012 r.

2013 r.

100%

29.000

37.000

50.000

75%

27.000

34.000

45.000

50%

25.000

31.000

40.000

Planowana pula akcji

50.000

55.000

60.000

ródo: Emitent

Zaoenia Programu Motywacyjnego przewiduj, e w stosunku do akcji serii C:
•

objte w pierwszej transzy (za 2011 rok) - zostanie wyczone prawo rozporzdzania nimi
przez okres 1 roku od dnia, w którym po raz pierwszy moliwe byo dokonanie konwersji
warrantów subskrypcyjnych na akcje serii C,

•

objte w drugiej transzy (za 2012 rok) - zostanie wyczone prawo rozporzdzania nimi
przez okres 6 miesicy od dnia, w którym po raz pierwszy moliwe byo dokonanie
konwersji warrantów subskrypcyjnych na akcje serii C,

•

objte w trzeciej transzy (za 2013 rok) - nie zostanie wyczone prawo rozporzdzania.

Akcje serii C oferowane w ramach Programu Motywacyjnego obejmowane bd po Cenie
Emisyjnej ustalonej dla Akcji Serii B oferowanych w Ofercie Publicznej.
Decyzja o uruchomieniu poszczególnych transz Programu Motywacyjnego podejmowana bdzie
w terminie 1 miesica od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie. Konwersja przyznanych warrantów na akcje dokonywana bdzie raz w roku - 30
wrzenia lub w przypadku gdyby 30 wrzenia przypada na okres zamknity, w pierwszym dniu
roboczym przypadajcym po 30 wrzenia, nie bdcym dniem przypadajcym w okresie
zamknitym - odpowiednio do transz - 2012 roku, 2013 roku oraz 2014 roku.
W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w dniu 24 listopada 2010 r. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Emitenta podjo uchwa w sprawie warunkowego podwyszenia kapitau
zakadowego do kwoty nie wyszej ni 165.000,00 PLN w drodze emisji nie wicej ni 165.000
akcji serii C. Zmiana Statutu polegajca na warunkowym podwyszeniu kapitau zakadowego,
zostaa zarejestrowana przez sd rejestrowy, Realizacja uprawnie osób uprawnionych do
udziau w Programie Motywacyjnym nastpi poprzez emisj 165.000 warrantów subskrypcyjnych,
w tym do 50.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, do 55.000 warrantów subskrypcyjnych serii
B oraz do 60.000 warrantom subskrypcyjnych serii C, które zostan przyznane osobom
uprawnionym do udziau w Programie Motywacyjnym. Warranty subskrypcyjne zostan
wymienione na akcje Emitenta serii C przez osoby uprawnione, w przypadku spenienia
warunków okrelonych powyej.
Uchwa Rady Nadzorczej z dnia 1 lutego 2011 r. przyjty zosta Regulamin Programu
Motywacyjnego. Emitent z dniem 9 lutego 2011 zawar warunkowe umowy objcia warrantów
subskrypcyjnych za rok 2011.
Spóka Parking4you Sp. z o.o. (nazwa w trakcie zmiany na MBG Investment Sp. z o.o.), której
wspólnikami jest 5 kluczowych pracowników Emitenta, w tym Wiceprezes Zarzdu Emitenta,
posiada 25.000 Akcji Serii A.
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ROZDZIA 18. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE
18.1. Patenty, licencje i znaki towarowe
Patenty
Emitent nie jest wacicielem patentu na wynalazki w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000
roku Prawo Wasnoci Przemysowej oraz jej dziaalno nie jest uzaleniona od adnego
patentu.
Spóki zalene Emitenta nie s wacicielami patentu na wynalazki w rozumieniu ustawy z dnia
30 czerwca 2000 roku Prawo Wasnoci Przemysowej oraz jej dziaalno nie jest uzaleniona
od adnego patentu.
Licencje
Emitent nie udzieli adnej istotnej licencji. Podmioty zalene Emitenta nie udzieliy adnej istotnej
licencji.
Emitent jest stron (jako licencjobiorca) dwóch istotnych umów licencyjnych: umowa zawarta z
Software Factory w sierpniu 2008 roku – webowy system rozlicze (zakres licencji
nieograniczony) oraz umowa zawarta z DMT Systemy Informatyczne w grudniu 2009 roku –
system obsugujcy terminale i czytniki elektroniczne (zakres licencji nieograniczony). Emitent nie
posiada innych istotnych licencji. W ocenie Emitenta, nie wystpuje uzalenienie Emitenta od ww.
umów.
Podmioty zalene Emitenta nie posiadaj istotnych licencji.
Wzory przemysowe
Emitent posiada prawa z rejestracji wzoru przemysowego pt. Karta klubowa (zgoszenie do
Urzdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Wp – 15645 dokonane w dniu 12 listopada 2009
roku). Emitent uici opaty zwizane z ochron wzoru przemysowego.

Podmioty zalene Emitenta nie posiadaj praw z rejestracji wzorów przemysowych.
Znaki towarowe
Decyzj z dnia 17 czerwca 2010 roku Urzd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzieli
Emitentowi prawa ochronnego na znak towarowy sowno – graficzny BENEFIT systems
zgoszony w dniu 19 grudnia 2008 roku za numerem Z – 350188. Emitent uici opaty zwizane z
ochron znaku towarowego.
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Podmioty zalene Emitenta nie posiadaj praw ochronnych na znaki towarowe.
W dniu 30 padziernika 2009 r. VanityStyle zoyo wniosek do Urzdu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o objcie ochron dwóch znaków towarowych: - FitProfit
(numer zgoszenia 362284)

oraz CinemaProfit (numer zgoszenia 362283)

18.2. Koncesje i zezwolenia
Dziaalno Emitenta nie wymaga adnych koncesji i zezwole. Dziaalno podmiotów
zalenych Emitenta nie wymaga adnych koncesji i zezwole.

18.3. Prace badawczo-rozwojowe
Poza pracami nad rozwojem i modyfikacjami swojej oferty produktowej Emitent nie prowadzi
adnych istotnych prac badawczo-rozwojowych.
Spóka ponosi na bieco koszty zwizane z rozwojem i modyfikacjami swojej oferty produktowej.
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ROZDZIA 19. RODKI TRWAE
19.1. Znacz ce aktywa
19.1.1.

Rzeczowe aktywa trwae Emitenta

Z uwagi na nisko kapitaochonny charakter dziaalnoci Emitenta, nie posiada on znaczcych
aktywów trwaych.
Najistotniejsz pozycj stanowi elektroniczne czytniki kart instalowane u partnerów Emitenta
obsugujcych program MultiSport Plus. Czytniki maj dla Emitenta istotne znaczenie, suc
zmniejszeniu poziomu nieautoryzowanych wizyt, których wystpowanie miao w 2009 roku
znaczny wpyw na realizowan rentowno.
Informacja na temat prowadzonych obecnie oraz planowanych w przyszoci inwestycji w
rzeczowe aktywa trwae przedstawiona zostaa w punkcie 8.2 Prospektu.
19.1.2.

Opis nieruchomoci Emitenta

Emitent i jego podmioty zalene nie posiadaj nieruchomoci na wasno.
Emitent i jego podmioty zalene wykorzystuj wynajte lokale do prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej.
Poniej opisano istotne postanowienia umów najmu, których stron s czonkowie Grupy
Kapitaowej Emitenta:
Umowa najmu zawarta w dniu 28 pa dziernika 2009 roku pomidzy Opera Holding Sp.
z o.o. z siedzib w Warszawie (Wynajmuj cy) a Emitentem (Najemca).
Przedmiotem umowy jest okrelenie warunków najmu lokalu o powierzchni 1.500 m² pooonego
w Warszawie przy ul. Fredry 6.
Umowa zawarta na okres 3 lat.
Miesiczny czynsz - 120.000,00 PLN netto. Czynsz bdzie waloryzowany o wskanik inflacji
ogaszany przez GUS. Pierwsza waloryzacja bdzie w 2011 roku.
Wynajmujcy moe wypowiedzie umow ze skutkiem natychmiastowym, w nastpujcych
przypadkach:
•

Najemca zmieni przeznaczenie lub sposób korzystania z przedmiotu najmu i taka zmiana
trwa pomimo wezwania do zaniechania narusze,

•

Najemca, pomimo wczeniejszego wezwania, zalega z czynszem za dwa pene okresy
patnoci,

•

Najemca zawrze z osob trzeci umow cesji lub podnajmu; nie dotyczy to podmiotów
powizanych z Najemc osobowo lub kapitaowo,

•

Najemca uporczywie i w sposób oczywisty narusza porzdek panujcy w budynku.

Najemca moe wypowiedzie umow z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, jeeli:
•

wystpi, lece po stronie Wynajmujcego, przyczyny uniemoliwiajce prowadzenie
dziaalnoci przez Najemc,

•

dojdzie do zniszczenia pomieszcze, bdcych przedmiotem najmu, z przyczyn nie
lecych po stronie Najemcy.
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Umowa najmu zawarta w dniu 30 wrze nia 2010 roku pomidzy FitSport Polska Sp. z o.o.
(Najemca) a Base & Direct Agnieszka Waszkiewicz z siedzib w Warszawie (Wynajmuj cy).
Przedmiotem umowy jest okrelenie warunków najmu lokalu o powierzchni 108,23 m² oraz
proporcjonalnej czci powierzchni wspólnej o powierzchni 46m² pooonego w Warszawie przy
ul. Canaletta 4 nr pomieszczenia 609B.
Umowa zawarta na czas okrelony 1 roku od dnia 18 padziernika 2010 r., z moliwoci
przeduenia na kolejny okres o ile Najemca, bd Wynajmujcy nie wyrazi woli jej zakoczenia
najpóniej na trzy miesice przed upywem biecego okresu. Strony ustaliy 3 miesiczny okres
wypowiedzenia umowy.
Umowa moe by rozwizana bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania z
czynszem.
Lokal bdzie wykorzystywany na cele biurowe.
Czynsz miesiczny - 9.335,00 PLN.
Umowa najmu zawarta w dniu 10 grudnia 2008 r. pomidzy VanityStyle Sp. z o.o.
(Najemca) a PUHIT Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (Wynajmuj cy). Umowa zmieniona
ostatnio aneksem nr 3/2010.
Przedmiotem umowy najmu jest lokal o powierzchni 79,03m², pooony w budynku w Warszawie
przy ul. Cioka 17, z przeznaczeniem na prowadzenie dziaalnoci biurowej.
Umowa zawarta na czas nieokrelony, z moliwoci rozwizania
jednomiesicznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesica.

z

zachowaniem

Miesiczny czynsz najmu - 3.452,03 PLN netto.
Wynajmujcy moe rozwiza umow bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:
•

Najemca uywa lokalu w sposób sprzeczny z okrelonym w umowie, lub niezgodnie z
przeznaczeniem, do tego stopnia, e jest on naraony na zniszczenie lub utrat,

•

Najemca spónia si z zapat czynszu i mimo udzielenia dodatkowego miesicznego
terminu, nadal spónia si z opat.

Umowa najmu zawarta w dniu 31 sierpnia 2010 r. pomidzy KUTA a.s. (spóka akcyjna) z
siedzib w Pradze (Republika Czeska) jako Wynajmuj cym a MutiSport Benefit s.r.o.
(spóka z o.o.) z siedzib w Pradze (Republika Czeska) jako Najemc .
Przedmiotem umowy jest okrelenie warunków najmu pomieszcze pooonych w budynku
zlokalizowanym w Pradze przy ul. Zelený pruch 95/97 o powierzchni 95m², z przeznaczeniem na
prowadzenie dziaalnoci Najemcy.
Miesiczny czynsz najmu - 22.515 K netto.

19.2. Ochrona rodowiska
Emitenta nie dotycz zagadnienia i wymogi zwizane z ochron rodowiska, które mog mie
wpyw na wykorzystanie przez Grup Kapitaow Emitenta rzeczowych aktywów trwaych.
Podmiotów zalenych Emitenta nie dotycz zagadnienia i wymogi zwizane z ochron
rodowiska, które mog mie wpyw na wykorzystanie przez Grup Kapitaow Emitenta
rzeczowych aktywów trwaych.
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ROZDZIA 20. OSOBY ZARZDZAJCE I NADZORUJCE
20.1. Czonkowie Zarz du i Rady Nadzorczej (oraz ew. osoby zarz dzaj ce
wy szego szczebla)
Zarz d Emitenta
W skad Zarzdu Emitenta wchodz dwie osoby – James Van Bergh – Prezes Zarzdu oraz
Ryszard Styso - Wiceprezes Zarzdu.
James Van Bergh – Prezes Zarzdu Emitenta
Ur. 12 kwietnia 1959 roku
Adres miejsca pracy: ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa.
Wyksztacenie: w 1985 roku ukoczy studia MBA w Harvard Business School. W latach 19771981 studiowa w Amherst College w Massachusetts, USA, gdzie uzyska tytu licencjata.
Przebieg kariery zawodowej Jamesa Van Bergha (Warszawa):
2002 – nadal

Emitent (poprzednik prawny Emitenta) – Prezes Zarzdu,

2007 – 2010

CALnet Sp. z o.o. – Prezes Zarzdu,

2001 – nadal

CAL Capital Sp. z o.o. (dawniej e-Katalyst S.A.) – Prezes Zarzdu (2001-2009
Czonek Zarzdu),

1997 – 1999

Trinity Management – Prezes Zarzdu,

1995 – 1997

Trinity Management – Dyrektor Portfolio Management,

1991 – 1995

Company Assistance Ltd – Dyrektor Generalny,

1990 – 1991

Task Force On Company Assistance – Dyrektor,

1988 – 1990

Bain & Co – Kierownik (Londyn),

1985 – 1988

Bain & Co – Konsultant (Boston),

1981 – 1983

Bain & Co – Modszy Konsultant (Boston).

Oprócz wyej wymienionych, James Van Bergh peni obecnie nastpujce funkcje w organach
administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorujcych spóek osobowych lub kapitaowych:
•

CAL Company Assistance Sp. z o.o. - Czonek Zarzdu (od 2004 r.);

•

FitSport Polska Sp. z o.o. (wczeniej eAkces Sp. z o.o.) - Prezes Zarzdu (od 2007 r.);

•

Benefit Invest Ltd (dawniej Company Assistance Ltd) - Dyrektor (od 1991 r.);

Oprócz wyej wymienionych, od wrzenia 2010 roku James Van Bergh peni funkcj
Przewodniczcego Rady Nadzorczej spóki VanityStyle Sp. z o.o. Od sierpnia 2010 r. peni
funkcj Prezesa Zarzdu spóki Multisport Benefit s.r.o.
Oprócz wyej wymienionych, James Van Bergh w cigu ostatnich piciu lat peni nastpujce
funkcje w organach administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych:
•

Pekao Usugi Korporacyjne S.A. (wczeniej: Pekao Management S.A., Pekao Capital
Management S.A. w likwidacji, Pekao Alliance Capital Management S.A. w likwidacji) Czonek Rady Nadzorczej (2004 - 2005);

•

BizCentrum S.A. - Prezes Zarzdu (2002 - 2007);
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•

Ekimi Sp. z o.o. (wczeniej Cosmed Sp. z o.o., Trinity Asset Management Sp. z o.o.) Wiceprezes Zarzdu (2007 - 2010),

•

E-Katalyst LLC z siedzib w Delaware (USA) - Dyrektor (2000 - 2008),

•

CAL Capital LLC z siedzib w Delaware (USA) - Dyrektor (2005 - 2008).

James Van Bergh jest wspólnikiem w nastpujcych spókach:
•

Grupa Pracuj Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie - wspólnik (od 2005 r.),

•

CAL Capital Ltd z siedzib w Dublinie (Irlandia) - wspólnik (od 1997 r.).

James Van Bergh jest akcjonariuszem Emitenta (by wspólnikiem poprzednika prawnego
Emitenta).
W cigu ostatnich piciu lat, James Van Bergh by wspólnikiem w nastpujcych spókach:
•

E-Katalyst LLC z siedzib w Delaware (USA) - (2000 - 2008),

•

CAL Capital LLC z siedzib w Delaware (USA) - (2005 - 2008),

•

Benefit Invest Ltd (dawniej Company Assistance Ltd) z siedzib w Dublinie (Irlandia) (1991 - 2007).

Oprócz wyej wymienionych, James Van Bergh nie peni oraz nie peni w okresie ostatnich piciu
lat funkcji czonka organu administracyjnego, zarzdzajcego lub nadzorujcego spóek
osobowych lub kapitaowych.
Oprócz wyej wymienionych, James Van Bergh nie jest oraz nie by w okresie ostatnich piciu lat
wspólnikiem spóek osobowych lub kapitaowych.
Wedug owiadczenia, James Van Bergh nie prowadzi poza przedsibiorstwem Emitenta
dziaalnoci, która moe mie znaczenie dla dziaalnoci Emitenta.
Wedug zoonego owiadczenia, James Van Bergh:
•

nie zosta skazany za przestpstwo oszustwa,

•

nie peni funkcji czonka organu administrujcego, zarzdzajcego lub nadzorczego w
podmiotach, które w cigu ostatnich piciu lat znalazy si w stanie upadoci lub likwidacji
lub, w których wprowadzono zarzd komisaryczny, z wyjtkiem spóki BizCentrum S.A.,
która w listopadzie 2007 r. postawiona zostaa w stan upadoci, z powodu braku
moliwoci realizowania zobowiza gospodarczych i skarbowych - po ustanowieniu masy
upadoci, spóka czciowo spacia swoje zobowizania,

•

nie by podmiotem oficjalnych oskare publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwizkowych),

•

nie otrzyma sdowego zakazu dziaania, jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich piciu
lat.

Ryszard Styso - Wiceprezes Zarzdu
Wiek: 47 lat.
Adres miejsca pracy: ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa.
Wyksztacenie: w 1991 r. ukoczy Wydzia Handlu Zagranicznego Szkoy Gównej Handlowej w
Warszawie (magister ekonomii). W 1992 r. ukoczy studia podyplomowe - Uniwersytet w
Duisburgu (Niemcy), Wydzia Ekonomii.
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Przebieg kariery zawodowej Ryszarda Styso:
Dyrektor w obszarze sprzeday, dystrybucji, marketingu oraz administracji w nastpujcych
podmiotach:
1992 - 1997

Bayer AG Oddzia w Polsce, nastpnie Bayer Polska Sp. z o.o.,

2003 - 2005

GlaxoSmithKline Polska S.A.,

2006 - 2009

Lek S.A.,

2009 - 2010

Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Prezes Zarzdu (Chief Executive Officer) w nastpujcych podmiotach:
1997 - 2003

Cefarm Warszawa S.A.,

2005 - 2006

Polska Grupa Farmaceutyczna Warszawa Sp. z o.o.

W przedsibiorstwie poprzednika prawnego Emitenta Ryszard Styso peni od wrzenia do
listopada 2010 r. funkcj doradcy Zarzdu.
Oprócz wyej wymienionych, Ryszard Styso nie peni oraz nie peni w okresie ostatnich piciu
lat funkcji czonka organu administracyjnego, zarzdzajcego lub nadzorujcego spóek
osobowych lub kapitaowych.
Ryszard Styso nie jest i nie by w cigu ostatnich piciu lat wspólnikiem (rozumianym take jako
akcjonariusz) w spókach osobowych i kapitaowych, z zastrzeeniem, i posiada 200 udziaów
spóki Parking4you Sp. z o.o. (nazwa w trakcie zmiany na MBG Investment Sp. z o.o.),
stanowicych 20% w kapitale zakadowym. W dniu 8 lutego 2011 r. Zgromadzenie Wspólników
podjo uchwa w sprawie podwyszenia kapitau zakadowego – Ryszard Styso obj 600
udziaów w podwyszonym kapitale zakadowym. W wyniku rejestracji podwyszenia kapitau
zakadowego, Ryszard Styso bdzie posiada 800 udziaów, stanowicych 20% kapitau
zakadowego. Ryszard Styso take jest i by w okresie ostatnich 5 lat, aktywnym inwestorem
giedowym, przy czym jego zaangaowanie w kadej ze spóek publicznych nie przekracza i nie
przekraczao 5% na walnym zgromadzeniu tych spóek.
Ryszard Styso nie jest akcjonariuszem Emitenta.
Wedug owiadczenia, Ryszard Styso nie prowadzi poza przedsibiorstwem Emitenta
dziaalnoci, która moe mie znaczenie dla dziaalnoci Emitenta.
Wedug zoonego owiadczenia, Ryszard Styso:
•

nie zosta skazany za przestpstwo oszustwa,

•

nie peni funkcji czonka organu administrujcego, zarzdzajcego lub nadzorczego w
podmiotach, które w cigu ostatnich piciu lat znalazy si w stanie upadoci lub likwidacji
lub, w których wprowadzono zarzd komisaryczny,

•

nie by podmiotem oficjalnych oskare publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwizkowych),

•

nie otrzyma sdowego zakazu dziaania, jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich piciu
lat.

Rada Nadzorcza Emitenta
W skad Rady Nadzorczej wchodzi piciu czonków:
•

Przemysaw Gacek - Przewodniczcy Rady Nadzorczej,

•

Marcin Marczuk - Zastpca Przewodniczcego Rady Nadzorczej,
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•

Miosawa Kunicka,

•

Michael Sanderson,

•

Agnieszka Szpara.

Michael Sanderson
Wiek: 50 lat.
Adres miejsca pracy: ul. witopeka 30, 81-524 Gdynia (adres do korespondencji: ul.
Noskowskiego 16/53, 02-746 Warszawa).
Wyksztacenie: w 1988 r. Michael Sanderson ukoczy Wharton School, Filadelfia USA (magister
w zakresie zarzdzania).
Przebieg kariery zawodowej Michaela Sandersona:
1991 - nadal

Benefit Invest Ltd (dawniej Company Assistance Ltd, Dublin) - Dyrektor,

1997 - nadal

Pomona Sp. z o.o., Gdynia - Czonek Zarzdu,

1995 - 1999

Trinity Management Sp. z o.o., Warszawa (firma zarzdzajca funduszami) Wiceprezes Zarzdu,

1988-1990

Bain & Co, Londyn (firma konsultingowa) - konsultant.

W okresie ostatnich piciu lat, Michael Sanderson peni funkcj czonka Rady Nadzorczej spóki
e-Katalyst S.A. (2001 - 2009) oraz Pekao Usugi Korporacyjne S.A. (2004 – 2005) (kolejne
nazwy: Pekao Capital Management, Pekao Capital Management S.A. w likwidacji, Pekao
Allianz).
Oprócz wyej wymienionych, Michael Sanderson nie peni i nie peni w okresie ostatnich piciu
lat funkcji czonka organu administracyjnego, zarzdzajcego lub nadzorczego spóek prawa
handlowego.
Michael Sanderson jest wspólnikiem nastpujcych Spóek:
•

Benefit Invest Ltd z siedzib w Dublinie, Irlandia,

•

Pomona Sp. z o.o. z siedzib w Gdyni.

Oprócz wyej wymienionych, Michael Sanderson nie jest i nie by w okresie ostatnich piciu lat
wspólnikiem (rozumianym równie jako akcjonariusz) spóek osobowych i kapitaowych.
Wedug owiadczenia, Michael Sanderson prowadzi dziaalno poza przedsibiorstwem
Emitenta, która nie ma znaczenia dla dziaalnoci Emitenta.
Wedug zoonego owiadczenia, Michael Sanderson:
•

nie zosta skazany za przestpstwo oszustwa;

•

nie peni funkcji czonka organu administrujcego, zarzdzajcego lub nadzorczego w
podmiotach, które w cigu ostatnich piciu lat znalazy si w stanie upadoci lub likwidacji
lub, w których wprowadzono zarzd komisaryczny,

•

nie by podmiotem oficjalnych oskare publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwizkowych),

•

nie otrzyma sdowego zakazu dziaania, jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich piciu
lat.
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Przemysaw Gacek
Ur. 12 marca 1974 r.
Adres miejsca pracy: ul. Prosta 51, Warszawa.
Wyksztacenie: absolwent Wydziau Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz
absolwent 4 - letnich studiów organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Columbia
University w Nowym Jorku (kierunek - Midzynarodowe Stosunki Gospodarcze).
Przebieg kariery zawodowej Przemysawa Gacka:
Na przeomie 1999 i 2000 r. odby szeciomiesiczny sta w firmie PricewaterhouseCoopers w
Londynie. Po zakoczeniu stau utworzy serwis internetowy Pracuj.pl, w którym od pocztku
istnienia peni funkcj prezesa zarzdu (Grupa Pracuj Sp. z o.o.). Grupa Pracuj.pl oprócz
zarzdzania portalem Pracuj.pl, realizuje kilka innych projektów zwizanych z zagadnieniami
pracy i zatrudnienia, w tym najwikszy serwis pracy na Ukrainie - rabota.ua.
Oprócz wyej wymienionych, Przemysaw Gacek posiada udziay w nastpujcych podmiotach:
•

Waiterloo Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie,

•

Aviomechanika Sp. z o.o. z siedzib w Kozach,

•

Jobs4 Sp. z o.o. - z siedzib w Warszawie,

•

GeoMobile Sp. z o.o. - z siedzib w odzi,

•

Xoliana Project Limited - z siedzib w Nikozji (Republika Cypru).

Oprócz wyej wymienionych, Przemysaw Gacek nie peni oraz nie peni w okresie ostatnich
piciu lat funkcji czonka organu administracyjnego, zarzdzajcego lub nadzorujcego spóek
osobowych lub kapitaowych, z zastrzeeniem, i peni funkcj czonka zarzdu spóki
Communications Partners Sp. z o.o. oraz funkcj czonka rady nadzorczej spóki Aviomechanika
Sp. z o.o.
Oprócz wyej wymienionych, Przemysaw Gacek nie jest i nie by w cigu ostatnich piciu lat
wspólnikiem (rozumianym take jako akcjonariusz) w spókach osobowych i kapitaowych.
Przemysaw Gacek nie jest akcjonariuszem Emitenta.
Wedug owiadczenia, Przemysaw Gacek nie prowadzi poza przedsibiorstwem Emitenta
dziaalnoci, która moe mie znaczenie dla dziaalnoci Emitenta.
Wedug zoonego owiadczenia, Przemysaw Gacek:
•

nie zosta skazany za przestpstwo oszustwa,

•

nie peni funkcji czonka organu administrujcego, zarzdzajcego lub nadzorczego w
podmiotach, które w cigu ostatnich piciu lat znalazy si w stanie upadoci lub likwidacji
lub, w których wprowadzono zarzd komisaryczny,

•

nie by podmiotem oficjalnych oskare publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwizkowych),

•

nie otrzyma sdowego zakazu dziaania, jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich piciu
lat.
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Agnieszka Szpara
Ur. 15 maja 1969 r.
Adres miejsca pracy: ul. Transportowców 11, Warszawa.
Wyksztacenie: absolwentka Szkoy Gównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced
Management Program IESE Business School University of Navarra.
Przebieg kariery zawodowej Agnieszki Szpary:
2000 - 2009

Medicover Sp. z o.o. - prezes zarzdu, dyrektor generalny oraz dyrektor
zarzdzajcy ds. usug medycznych,

1994 - 2000

Medicover Sp. z o.o. - kolejno: kierownik ds. administracji, kierownik
administracyjny kliniki, kierownik ds. rozwoju regionalnego, dyrektor operacyjny czonek zarzdu, dyrektor operacyjny ds. dziaa midzynarodowych - czonek
zarzdu.

Agnieszka Szpara peni take funkcj wiceprezesa Ogólnopolskiego Zwizku Prywatnych
Pracodawców Suby Zdrowia.
Agnieszka Szpara obecnie peni funkcj prezesa zarzdu spóki Continuum Care Sp. z o.o.
Oprócz wyej wymienionych Agnieszka Szpara penia w okresie ostatnich piciu lat nastpujce
funkcje w organach spóek prawa handlowego:
•

Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. - czonek zarzdu,

•

I-start Sp. z o.o. - prezes zarzdu,

•

Medicover Property and Development Sp. z o.o. - prezes zarzdu,

•

Oncomed Nieruchomoci Sp. z o.o. - prezes zarzdu,

•

Centrum Medycyny Pracy - Zakad Leczniczo – Profilaktyczny Sp. z o.o. w Kwidzynie czonek rady nadzorczej.

•

UEC ód Sp. z o.o. – prezes zarzdu.

Agnieszka Szpara jest wspólnikiem spóki Continuum Care Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie. W
okresie ostatnich 5 lat, Agnieszka Szpara bya wspólnikiem Medicover Holding S.A. Oprócz wyej
wymienionych, Agnieszka Szpara nie jest i nie bya w cigu ostatnich piciu lat wspólnikiem
(rozumianym take jako akcjonariusz) w spókach osobowych i kapitaowych.
Agnieszka Szpara nie jest akcjonariuszem Emitenta.
Wedug owiadczenia, Agnieszka Szpara nie prowadzi poza przedsibiorstwem Emitenta
dziaalnoci, która moe mie znaczenie dla dziaalnoci Emitenta.
Wedug zoonego owiadczenia, Agnieszka Szpara:
•

nie zostaa skazana za przestpstwo oszustwa,

•

nie penia funkcji czonka organu administrujcego, zarzdzajcego lub nadzorczego w
podmiotach, które w cigu ostatnich piciu lat znalazy si w stanie upadoci lub likwidacji
lub, w których wprowadzono zarzd komisaryczny,

•

nie bya podmiotem oficjalnych oskare publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwizkowych),

•

nie otrzymaa sdowego zakazu dziaania, jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich piciu
lat.
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Marcin Marczuk
Ur. 8 lipca 1972 r.
Adres miejsca pracy: ul. Mokotowska 15 A lok. 17, 00 – 640 Warszawa
Wyksztacenie: Marcin Marczuk jest absolwentem Uniwersytetu im. Marii Curie – Skodowskiej w
Lublinie, Wydzia Prawa i Administracji – magister (uzyska tytu magistra w 1997 roku). W latach
1999 – 2002 odby aplikacj prokuratorsk. W 2005 roku uzyska uprawnienia radcy prawnego.

Przebieg kariery zawodowej Marcina Marczuka:
2007 – nadal

Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni (poprzednio Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Spóka partnerska) - radca
prawny/partner,

2004 – 2007

Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni – radca prawny,

2003 – 2006

Polskie Towarzystwo Ubezpiecze S.A. – Dyrektor Biura Prezydialnego,
Prokurent oraz Rzecznik Prasowy.

1999 – 2003

Towarzystwo Ubezpiecze Compensa S.A. – Gówny specjalista ds. prawnych
oraz penomocnik Zarzdu ds. poczenia BTUiR Heros S.A. oraz poczenia TU
Vienna Life S.A. z Towarzystwem Ubezpiecze na ycie Compensa S.A.,

1996 – 1999

Komisja Papierów Wartociowych
Finansowego) – Referendarz.

i

Gied

(obecnie

Komisja

Nadzoru

Obecnie Marcin Marczuk sprawuje nastpujce funkcje:
•

czonek Rady Nadzorczej Zakadów Przemysu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. (od 2010
r.),

•

czonek Rady Nadzorczej Mebelplast S.A. (od 2007 r.),

•

czonek Rady Nadzorczej Doradztwo Dla Polskich Przedsibiorstw Securities S.A. (od
2007 r.),

•

przewodniczcy Rady Nadzorczej TOTMES S.A. (od 2008 r.),

•

wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej Berling S.A. (od 2008 r.),

•

czonek Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. (od 2008 r.),

•

czonek Rady Nadzorczej KONCEPT – L S.A. (od 2008 r.).

W okresie ostatnich piciu lat Marcin Marczuk peni nastpujce funkcje:
•

czonek Rady Nadzorczej, wiceprzewodniczcy, sekretarz Automarket.pl S.A. w likwidacji
(2004 – 2007),

•

czonek Rady Nadzorczej Opera TFI S.A. (2005 – 2007),

•

czonek Rady Nadzorczej Gadu – Gadu S.A. (2006 – 2008), zmiana firmy spóki na GG
Network S.A. po zakoczeniu penienia funkcji,

•

czonek Rady Nadzorczej Gymnasion Sp. z o.o. (2007 – 2008) (od 2009 r. Gymnasion
S.A.),

•

czonek Rady Nadzorczej Lubelskich Zakadów Przemysu Skórzanego PROTEKTOR S.A.
(2008 – 2009),

•

czonek Rady Nadzorczej Verte Corporation Sp. z o.o. (2009).

Oprócz wskazanych wyej Marcin Marczuk nie by w cigu ostatnich piciu lat, ani nie jest
obecnie, czonkiem organów administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych w spókach
kapitaowych lub osobowych.
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Marcin Marczuk by w cigu ostatnich 5 lat i jest obecnie wspólnikiem (od 2006 roku) i-music.pl
Sp. z o.o.
Marcin Marczuk jest akcjonariuszem spóki Instalexport S.A. z siedzib w Warszawie.
Marcin Marczuk jest akcjonariuszem giedowym, przy czym jego zaangaowanie w spóki
publiczne nie przekracza 1% w kapitale zakadowym lub gosach na walnym zgromadzeniu
spóek.
Oprócz wskazanych wyej Marcin Marczuk nie by w cigu ostatnich piciu lat wspólnikiem
(rozumianym równie jako akcjonariusz) w spókach kapitaowych lub osobowych.
Wedug owiadczenia, Marcin Marczuk nie prowadzi poza przedsibiorstwem Emitenta
dziaalnoci, która moe mie znaczenie dla dziaalnoci Emitenta.
Wedug zoonego owiadczenia Marcin Marczuk:
•

nie zosta skazany za przestpstwo oszustwa,

•

nie peni funkcji czonka organów administracyjnych, osoby zarzdzajcej, osoby
nadzorujcej lub zarzdzajcej wyszego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d
zacznika do Rozporzdzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w cigu ostatnich
piciu lat znalazy si w stanie upadoci lub likwidacji lub byy kierowane przez zarzd
komisaryczny, za wyjtkiem penienia funkcji Wiceprzewodniczcego i Czonka Rady
Nadzorczej (Sekretarza) Automarket.pl S.A. w likwidacji od 2004 r. do 2007 r. Otwarcie
likwidacji Automarket.pl S.A. miao miejsce w 2002 r. Likwidacja zostaa otwarta w zwizku
z powziciem przez Walne Zgromadzenie uchway o rozwizaniu spóki i otwarciu
likwidacji. Decyzja o rozwizaniu spóki zostaa spowodowana niezrealizowaniem przez
spók celów biznesowych, dla których zostaa zaoona. Marcin Marczuk zosta powoany
do Rady Nadzorczej w trakcie trwania likwidacji w celu reprezentowania interesów jednego
z gównych akcjonariuszy. W dniu 29 stycznia 2007 roku nastpio wykrelenie
Automarket.pl S.A. w likwidacji z rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Dodatkowo, Marcin Marczuk w latach 2007 –
2008 peni funkcj czonka Rady Nadzorczej spóki Gymnasion Sp. z o.o., która w 2009 r.
przeksztacia form prawn w spók akcyjn i która od 2010 r. znajduje si w upadoci
ukadowej.

•

nie by podmiotem oficjalnych oskare publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwizkowych),

•

nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich piciu
lat.

Miosawa Ku nicka
Ur. 13 sierpnia 1976 r.
Adres miejsca pracy: ul. Mokotowska 15 A lok. 17, 00 – 640 Warszawa.
Wyksztacenie: Miosawa Kunicka jest absolwentem Uniwersytetu im. Marii Curie –
Skodowskiej w Lublinie, Wydzia Prawa i Administracji – magister (uzyskaa tytu magistra w
2000 roku). Miosawa Kunicka jest aplikantem III roku aplikacji organizowanej przez Okrgow
Izb Radców Prawnych w Warszawie.
Przebieg kariery zawodowej Miosawy Kunickiej:
2007 – nadal

Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni (poprzednio
Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Spóka partnerska) - prawnik, aplikant
radcowski,

2006 - 2008

Nafta Polska S.A. z siedzib w Warszawie - dyrektor Biura Zarzdu, prokurent,
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2004 - 2007

Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni - prawnik,

2003 – 2006

Polskie Towarzystwo Ubezpiecze S.A. – gówny specjalista ds. prawnych,

2001 – 2003

Towarzystwo Ubezpiecze na ycie Compensa S.A. z siedzib w Warszawie –
inspektor, specjalista ds. prawnych; równolege zatrudnienie w innych spókach
grupy Wienerstaedtische i HUK Coburg w Polsce (Towarzystwo Ubezpiecze
Compensa S.A. oraz Bankowe Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji Heros
S.A.),

2000 – 2001

Pastwowy Urzd Nadzoru Ubezpiecze (nastpnie Urzd Nadzoru Ubezpiecze
i Funduszy Emerytalnych, obecnie Urzd Komisji Nadzoru Ubezpiecze) inspektor.

Miosawa Kunicka w latach 2006 - 2008 penia funkcj czonka rady nadzorczej spóki Operator
Logistyczny Paliw Pynnych Sp. z o.o. z siedzib w Pocku (wczeniej Naftobazy Sp. z o.o.).
Oprócz wyej wymienionych, Miosawa Kunicka nie peni i nie penia innych funkcji w organach
administracyjnych, zarzdzajcych i nadzorczych spóek osobowych i kapitaowych.
Miosawa Kunicka od 2006 r. jest wspólnikiem spóki i-music.pl Sp. z o.o. siedzib w Warszawie
oraz w latach 2005 - 2010 posiadaa akcje spóki BNP Paribas (pakiet pracowniczy poniej 1% w
kapitale zakadowym).
Oprócz wyej wymienionych, Miosawa Kunicka nie jest i nie bya w cigu ostatnich 5 lat
wspólnikiem (rozumianym równie jako akcjonariusz) spóek osobowych i kapitaowych.
Wedug zoonego owiadczenia, Miosawa Kunicka:
•

nie zostaa skazana za przestpstwo oszustwa,

•

nie penia funkcji czonka organu administrujcego, zarzdzajcego lub nadzorczego w
podmiotach, które w cigu ostatnich piciu lat znalazy si w stanie upadoci lub likwidacji
lub, w których wprowadzono zarzd komisaryczny, z wyjtkiem penienia funkcji prokurenta
w spóce Nafta Polska S.A. z siedzib w Warszawie obecnie w likwidacji - w dniu 1
stycznia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spóki Nafta Polska S.A. podjo
uchwa w sprawie rozwizania Spóki i otwarcia jej likwidacji. Uchwalono, i Nafta Polska
S.A. ulega rozwizaniu po przeprowadzeniu likwidacji, która rozpocza si z chwil
podjcia uchway.

•

nie bya podmiotem oficjalnych oskare publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwizkowych),

•

nie otrzymaa sdowego zakazu dziaania, jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich piciu
lat.

Osoby zarz dzaj ce wy szego szczebla, inne ni czonkowie Zarz du
W ocenie Emitenta osob zarzdzajc wyszego szczebla jest Monika Patrycja Hertel –
prokurent Emitenta.
Monika Patrycja Hertel – prokurent Emitenta
Ur. 3 kwietnia 1971 roku
Wyksztacenie: w 1995 roku ukoczya Wydzia Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1997roku ukoczya kurs Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi w Instytucie Francuskim. W latach
1998 – 1999 odbya szkolenie Ogólne Zasady Ksigowoci organizowane przez Stowarzyszenie
Ksigowych w Polsce. W 2001roku odbya szkolenie Specjalista ds. Kadrowo – Pacowych
(organizowane przez Polbi), Kurs – Symfonia Sprzeda, Symfonia Kadry i Pace, Symfonia
Finanse i Ksigowo, Symfonia rodki Trwae (organizowane przez Matrix.pl). W 2004 roku
ukoczya szkolenie w zakresie Zmiany w podatku VAT w zwizku z integracj Polski z Uni
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Europejsk (Stowarzyszenie Ksigowych w Polsce). W 2010roku odbya szkolenie MSR/MSSF –
Kompendium Wiedzy (coroczne szkolenie podatkowe VAT, CIT, PIT) organizowane przez Polsk
Akademi Rachunkowoci.
Przebieg kariery zawodowej Moniki Hertel:
2007 – 2010

CALnet Sp. z o.o. – Gówna Ksigowa, Wiceprezes,

2005 – nadal

Emitent – Gówna Ksigowa, od 2006 roku - prokurent samoistny,

2005 – nadal

FitSport Polska Sp. z o.o. – Gówna Ksigowa, od 2009 roku prokurent
samoistny,

2005 – nadal

CAL Capital Sp. z o.o. – Gówna Ksigowa,

1999 – nadal

CAL Company Assistance Sp. z o.o. – Gówna Ksigowa,

1997 – 1999

CAL Company Assistance Sp. z o.o. – kierownik Dziau Realizacji Projektów,
Ksigowa,

1995 – 1997

CAL Company Assistance Sp. z o.o. – pracownik Dziau Realizacji Projektów.

Od wrzenia 2010 roku Monika Hertel peni funkcj prokurenta spóki VanityStyle Sp. z o.o.
Oprócz wyej wymienionych, Monika Hertel nie peni oraz nie penia w okresie ostatnich piciu
lat funkcji czonka organu administracyjnego, zarzdzajcego lub nadzorujcego spóek
osobowych lub kapitaowych.
Monika Hertel nie jest i nie bya w cigu ostatnich piciu lat wspólnikiem (rozumianym równie
jako akcjonariusz) spóek osobowych lub kapitaowych. Monika Hertel nie jest akcjonariuszem
Emitenta.
Wedug zoonego owiadczenia, Monika Hertel:
•

nie zostaa skazana za przestpstwo oszustwa,

•

nie penia funkcji czonka organu administrujcego, zarzdzajcego lub nadzorczego w
podmiotach, które w cigu ostatnich piciu lat znalazy si w stanie upadoci lub likwidacji
lub, w których wprowadzono zarzd komisaryczny,

•

nie bya podmiotem oficjalnych oskare publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zwizkowych),

•

nie otrzymaa sdowego zakazu dziaania, jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich piciu
lat.

Powi zania rodzinne
Pomidzy czonkami Zarzdu nie wystpuj powizania rodzinne.
Pomidzy osob zarzdzajc wyszego szczebla a czonkami Zarzdu nie wystpuj
powizania rodzinne.
Pomidzy czonkami Zarzdu a czonkami Rady Nadzorczej nie wystpuj powizania rodzinne.
Pomidzy osob zarzdzajc wyszego szczebla a czonkami Rady Nadzorczej nie wystpuj
powizania rodzinne.
Pomidzy czonkami Rady Nadzorczej nie wystpuj powizania rodzinne.
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20.2. Konflikt interesów
Wedug wiedzy Emitenta nie wystpuj potencjalne konflikty interesów u czonków Zarzdu
pomidzy obowizkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowizkami, z
zastrzeeniem udziau czonków Zarzdu Emitenta w innych przedsiwziciach gospodarczych,
opisanych w punkcie 20.1 powyej.
Wedug wiedzy Emitenta nie wystpuj potencjalne konflikty interesów u czonków Rady
Nadzorczej pomidzy obowizkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi
obowizkami, z zastrzeeniem udziau czonków Rady Nadzorczej Emitenta w innych
przedsiwziciach gospodarczych, opisanych w punkcie 20.1 powyej, w szczególnoci Marcina
Marczuka - wspólnika Doradcy Prawnego oraz Miosawy Kunickiej – wspópracownika Doradcy
Prawnego.
Wedug wiedzy Emitenta nie wystpuj potencjalne konflikty interesów u osoby zarzdzajcej
wyszego szczebla pomidzy jej obowizkami wobec Emitenta a prywatnymi interesami lub
innymi obowizkami, z zastrzeeniem penienia innych obowizków opisanych w punkcie 20.1
powyej.

20.3. Umowy lub porozumienia ze znacz cymi akcjonariuszami, klientami,
dostawcami lub innymi osobami, na mocy których czonkowie Zarz du oraz
Rady Nadzorczej zostali powoani w skad organu.
Nie istniej adne umowy ani porozumienia ze znaczcymi akcjonariuszami, klientami,
dostawcami lub innymi osobami, na mocy których czonkowie Zarzdu oraz Rady Nadzorczej
zostali powoani w skad organu, z zastrzeeniem, i domniemywa si istnienie porozumienia
pomidzy znaczcymi akcjonariuszami Emitenta Jamesem Van Bergh a Benefit Invest Ltd, w
której to spóce podmiotem dominujcym jest Agnieszka Van Bergh, maonka Jamesa Van
Bergh, odnonie powierzenia Michaelowi Sandersonowi funkcji czonka Rady Nadzorczej.

20.4. Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta
W dniach 8 - 9 lutego 2011 r. akcjonariusze James Van Bergh, Marek Kamola oraz Parking4you
Sp. z o.o. (nazwa w trakcie zmiany na MBG Investment Sp. z o.o.) zawarli z Oferujcym umowy
blokady papierów wartociowych, które przewiduj wyczenie zbywalnoci posiadanych akcji na
okres 12 miesicy od dnia przydziau Akcji Oferowanych w ofercie publicznej. Akcjonariusze
zobowizuj si do niezbywania akcji Emitenta oraz do niezawierania umów lub porozumie
mogcych spowodowa zobowizanie do zbycia akcji. Na pisemny, uzasadniony wniosek
akcjonariuszy, Oferujcy moe wyrazi zgod na zniesienie blokady przed upywem okresu, który
zosta wskazany powyej.
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ROZDZIA 21. WYNAGRODZENIE I INNE WIADCZENIA
21.1.

Wynagrodzenia wypacone
(ew. osobom zarz dzaj cym
obrotowym

osobom zarz dzaj cym, nadzoruj cym
wy szego szczebla) w ostatnim roku

Wynagrodzenie za 2010 r. pobrane od Emitenta przez Jamesa Van Bergha – 245.377,09 PLN.
Wynagrodzenie za 2010 r. pobrane od Emitenta przez Ryszarda Styso – 132.329,20 PLN.
W dniu 1 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza przyznaa Prezesowi Zarzdu premi za 2010 r. w
wysokoci 63.000,00 z brutto.
W dniu 1 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza przyznaa Wiceprezesowi Zarzdu premi za 2010 r. w
wysokoci 42.000,00 z brutto.
Premia za 2010 r. zostanie wypacona w oparciu o postanowienia umów o prac, zawartych
przez czonków Zarzdu z Emitentem, które przewiduj moliwo przyznania czonkowi Zarzdu
premii uznaniowej w wysokoci od 0 do 30% wynagrodzenia okrelonego w umowie o prac do
dnia 28/02/2011r.
W przedsibiorstwie Emitenta nie funkcjonuj inne, poza powyszymi, plany premii.
Wynagrodzenie za 2010 r. pobrane od Emitenta przez Monik Hertel – 90.967,49 PLN
James Van Bergh oraz Ryszard Styso nie pobierali za 2010 r. wynagrodzenia od podmiotów
zalenych Emitenta.
Monika Hertel otrzymaa od spóki FitSport Sp. z o.o. wynagrodzenie za 2010 r. w kwocie 31 tys.
PLN
Czonkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia za 2010 r. od Emitenta oraz jego
podmiotów zalenych.
W przedsibiorstwie Emitenta nie ustalono zasad wynagradzania czonków Zarzdu lub
prokurenta, innych ni wynikajce z zawartych z Emitentem umów o prac.
Czonkowie Zarzdu Emitenta oraz prokurent nie otrzymali za 2010 r. wynagrodzenia:
•

podziau zysków,

•

w formie opcji na akcje,

•

innych wiadcze w naturze.

Uchwa nr 11/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okrelono zasady wynagradzania
czonków Rady Nadzorczej.
Poczwszy od 1 stycznia 2011 r. czonkom Rady Nadzorczej przysuguje nastpujce
wynagrodzenie:
•

przewodniczcy Rady Nadzorczej – 2.000,00 z brutto miesicznie,

•

pozostali czonkowie Rady Nadzorczej – 1.500,00 z brutto miesicznie.

21.2.

wiadczenia
wypacone
osobom
zarz dzaj cym,
nadzoruj cym
(ew. zarz dzaj cym wy szego szczebla) wypacone przez Emitenta lub jego
podmioty zale ne w naturze

Emitent oraz jego podmioty zalene nie wypacali osobom zarzdzajcym, nadzorujcym oraz
zarzdzajcym wyszego szczebla wiadcze w naturze.

21.3.

wiadczenia emerytalne, rentowe lub podobne wiadczenia

Emitent oraz jego podmioty zalene nie wydzieli oraz nie gromadzi kwot przeznaczonych na
wiadczenia emerytalne, rentowe lub podobne wiadczenia.
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ROZDZIA 22. PRAKTYKI
ORGANU
ADMINISTRACYJNEGO,
ZARZDZAJCEGO I NADZORUJCEGO
22.1. Kadencja organów zarz dzaj cego i nadzoruj cego
Zarz d
Czonkowie Zarzdu powoywani s na wspóln, trzyletni kadencj. Obecna kadencja
rozpocza si w dniu 19 listopada 2010, tj. w dniu rejestracji spóki akcyjnej. Obecna kadencja
Zarzdu upywa w dniu 19 listopada 2013 roku Mandat czonków Zarzdu wygasa z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajcego sprawozdanie finansowe za rok 2012 roku.
James Van Bergh – powoany na funkcj Prezesa Zarzdu uchwa Zgromadzenia Wspólników
z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie przeksztacenia formy prawnej Benefit Systems Sp. z o.o.
w spók akcyjn. James Van Bergh peni funkcj prezesa zarzdu w poprzednikach prawnych
Emitenta.
Ryszard Styso – powoany na funkcj Wiceprezesa Zarzdu uchwa Zgromadzenia
Wspólników z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie przeksztacenia formy prawnej Benefit
Systems Sp. z o.o. w spók akcyjn. Ryszard Styso nie peni wczeniej funkcji w organach
Emitenta.
Rada Nadzorcza
Kadencja czonka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Czonkowie Rady Nadzorczej powoywani s
na wspóln kadencj. Wszyscy czonkowie Rady Nadzorczej powoani zostali uchwa
Zgromadzenia Wspólników dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przeksztacenia formy prawnej
Benefit Systems Sp. z o.o. w spók akcyjn.
Obecnie w skad Rady Nadzorczej wchodzi pi osób:
•

Michael Sanderson,

•

Przemysaw Gacek,

•

Miosawa Kunicka,

•

Marcin Marczuk,

•

Agnieszka Szpara.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpocza si w dniu 19 listopada 2010, tj. w dniu rejestracji
spóki akcyjnej. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upywa w dniu 19 listopada 2013 roku
Mandat czonków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzajcego sprawozdanie finansowe za rok 2012 roku.
W dniu 1 lutego 2011 r. Przemysawowi Gacek zostaa powierzona funkcja Przewodniczcego
Rady Nadzorczej, a Marcinowi Marczukowi funkcja Zastpcy Przewodniczcego Rady
Nadzorczej.
Czonkowie Rady Nadzorczej nie penili wczeniej funkcji w organach Emitenta.
Intencj Emitenta byo zoenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz podjcie
przez Walne Zgromadzenie stosownych uchwa, niezwocznie po rejestracji spóki akcyjnej, co
nastpio postanowieniem z dnia 19 listopada 2010 r. Z tego powodu powoanie caego skadu
Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 3 listopada 2010 r. nastpio w sposób
bezwarunkowy. Wobec faktu, i podjcie uchwa przez Walne Zgromadzenie i zoenie wniosku o
zatwierdzenie prospektu emisyjnego nastpio kilka dni po rejestracji zmienionej formy prawnej
Emitenta, jak równie i 3 listopada 2010 r. powoano bezwarunkowo Rad Nadzorcz w
picioosobowym skadzie, powsta stan niezgodnoci skadu Rady Nadzorczej z treci Statutu
Emitenta. W ocenie Emitenta stan ten trwa od dnia rejestracji spóki akcyjnej tj. od 19 listopada
2010 r. do dnia podjcia decyzji o ubieganie si Emitenta o uzyskanie statusu spóki publicznej.
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Pomimo zaistnienia powyszej okolicznoci, w ocenie Emitenta nie zachodzi ryzyko prawne
zwizane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej w okresie pomidzy 19 a 24 listopada 2010 r.
Wynika to z faktu, i w okresie tym Rada Nadzorcza nie odbywaa posiedze, nie podejmowaa
uchwa jak równie nie podejmowaa adnych innych dziaa, zarówno kolektywnie jak i poprzez
poszczególnych jej czonków.
Powstaa nieprawidowo sanowana zostaa poprzez podjcie przez Walne Zgromadzenie
uchwa zmierzajcych do uzyskania przez Emitenta statusu spóki publicznej i nie miaa wpywu
na funkcjonowanie przedsibiorstwa Emitenta czy poszczególnych jego organów. Emitent
zajmuje stanowisko, i zaistniaa sytuacja nie miaa jakichkolwiek implikacji prawnych zwizanych
z wadliwym osadzeniem Rady Nadzorczej we wzmiankowanym okresie.

22.2. Umowy o
wiadczenie usug czonków organów administracyjnych,
zarz dzaj cych i nadzorczych z Emitentem lub z jego podmiotem zale nym
okre laj cych wiadczenia wypacane w chwili rozwi zania stosunku pracy
Czonkowie organów administracyjnych, zarzdzajcych i nadzorczych nie zawarli z Emitentem
lub jego podmiotem zalenym umów o wiadczenie usug okrelajcych wiadczenia wypacane
w chwili rozwizania stosunku pracy.
Prezes Zarzdu Emitenta oraz Wiceprezes Zarzdu Emitenta s zatrudnieni przez Emitenta na
podstawie umów o prac.
Prokurent Emitenta jest zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o prac.
Prezes Zarzdu zawar z Emitentem umow o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Umowa obowizuje przez 12 miesicy od dnia rozwizania stosunku pracy. W okresie
obowizywania zakazu konkurencji, Prezesowi Zarzdu przysuguje wynagrodzenie, w wysokoci
50% wynagrodzenia brutto nalenego w ostatnim miesicu obowizywania umowy o prac.
Wiceprezes Zarzdu zawar z Emitentem umow o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku
pracy. Umowa obowizuje przez 12 miesicy od dnia rozwizania stosunku pracy. W okresie
obowizywania zakazu konkurencji, Prezesowi Zarzdu przysuguje wynagrodzenie, w wysokoci
25% wynagrodzenia brutto nalenego w ostatnim miesicu obowizywania umowy o prac.
Czonkowie Rady Nadzorczej nie s zatrudnieni przez Emitenta na podstawie umów o prac lub
na podstawie innego stosunku prawnego.

22.3. Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodze Emitenta
W przedsibiorstwie Emitenta w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komisja ds. audytu i
komisja ds. wynagrodze.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegych rewidentach i ich samorzdzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77
poz. 649) w art. 86 ust. 3 przewiduje moliwo, i w spóce publicznej, w której rada nadzorcza
skada si z nie wicej ni 5 czonków, zadania komitetu audytu mog zosta powierzone radzie
nadzorczej.
W ocenie Emitenta, dopóki skad Rady Nadzorczej nie przekracza 5 czonków, wyodrbnianie w
jej ramach komitetu o co najmniej 3 osobowym skadzie nie znajduje uzasadnienia, zatem
obecnie oraz w przypadku uzyskania statusu spóki publicznej intencj Emitenta nie jest
powoywanie komitetu audytu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 listopada 2010 r. podjo uchwa w sprawie
powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu, przyjmujc jednoczenie dokument
„Zasady wykonywania zada Komitetu Audytu przez Rad Nadzorcz spóki Benefit Systems
S.A. z siedzib w Warszawie”
Do zada wykonywanych przez Rad Nadzorcz w ramach zada Komitetu Audytu naley w
szczególnoci:
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•

monitorowanie procesu sprawozdawczoci finansowej,

•

monitorowanie skutecznoci systemów kontroli wewntrznej, audytu wewntrznego oraz
zarzdzania ryzykiem,

•

monitorowanie wykonywania czynnoci rewizji finansowej,

•

monitorowanie niezalenoci biegego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
sprawozda finansowych, w tym w przypadku wiadczenia usug, o których mowa w art. 48
ust. 2 ustawy o biegych rewidentach i ich samorzdzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Rada Nadzorcza moe da przedoenia przez Spók informacji z zakresu ksigowoci,
finansów, audytu wewntrznego i zarzdzania ryzykiem, niezbdnej do wykonywania jej
czynnoci oraz powinna by informowana o metodzie istotnych i nietypowych transakcji.
Rada Nadzorcza ma prawo zaprasza na swoje posiedzenia Zarzd Spóki lub innych
pracowników, a take osob penic funkcj biegego rewidenta.
Radzie Nadzorczej powinny by przedkadane na jej danie harmonogramy pracy audytorów
wewntrznych oraz biegych rewidentów.
Rekomendacje, oceny Rady Nadzorczej w ramach dziaania Komitetu Audytu bd przyjmowane
w drodze uchway i mog by podejmowane w trybie obiegowym. O przedkadanych przez Rad
Nadzorcz rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarzd Spóki.
Posiedzenia Rady Nadzorczej w celu realizacji zada powinny odbywa si nie rzadziej ni 2
razy do roku, a w szczególnoci przed opublikowaniem przez Emitenta rocznego sprawozdania
finansowego.
Czonkiem Rady Nadzorczej, który spenia wymogi okrelone w art. 86 ust. 4 ustawy o biegych
rewidentach i ich samorzdzie jest Agnieszka Szpara.
Emitent nie wyklucza, i w momencie zwikszenia liczby czonków Rady Nadzorczej w jej ramach
powoany zostanie komitet audytu, któr to moliwo przewiduje Statut Emitenta.

22.4. Procedury adu korporacyjnego
Emitent w czasie caej swojej dotychczasowej dziaalnoci funkcjonuje i zarzdzany jest zgodnie
z obowizujcymi przepisami prawa. W dotychczasowym funkcjonowaniu organów Emitenta nie
znalazy zastosowania zasady adu korporacyjnego wynikajce z „Dobrych Praktyk Spóek
Notowanych na GPW” ze wzgldu na fakt, i Emitent nie by dotychczas spók notowan na
GPW.
Intencj Emitenta jest trwae przestrzeganie wszystkich zasad adu korporacyjnego okrelonych,
jako Dobre Praktyki Spóek Notowanych na GPW, które obowizuj od 01 lipca 2010 r.
Czonkami Rady Nadzorczej speniajcymi kryteria niezalenoci, zgodnie z wymaganiami zasad
adu korporacyjnego stosowanymi na Giedzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A., w
tym zgodnie z zacznikiem nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczcego roli
dyrektorów niewykonawczych lub bdcych czonkami rady nadzorczej spóek giedowych i
komisji rady (nadzorczej) s: Agnieszka Szpara oraz Miosawa Kunicka.
Ww. osoby nie s równie pracownikiem Emitenta, podmiotu zalenego lub stowarzyszonego, jak
równie nie istnieje midzy nimi a akcjonariuszem majcym prawo do wykonywania 5% i wicej
ogólnej liczby gosów na walnym zgromadzeniu, rzeczywiste i istotne powizanie.
Po dopuszczeniu do obrotu giedowego emitowanych przez Emitenta instrumentów finansowych,
Emitent opublikuje odpowiedni raport w przypadku, gdy jakakolwiek zasada zawarta w Dobrych
Praktykach nie bdzie stosowana w sposób trway lub zostanie naruszona w sposób
incydentalny.
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ROZDZIA 23. ZNACZNI AKCJONARIUSZE
23.1. Informacje ogólne
Benefit Invest Ltd (wczeniej Company Assistance) z siedzib w Dublinie, Clifton House, Lower
Fitzwiliam Street, Irlandia, posiadajca bezporednio 1.293.784 akcji Emitenta, stanowicych
58,68% kapitau zakadowego Emitenta oraz uprawniajcych do 58,68% gosów na walnym
zgromadzeniu Emitenta. Podmiotem dominujcym w tej spóce jest Agnieszka Van Bergh maonka Jamesa Van Bergha - Prezesa Zarzdu.
James Van Bergh – Prezes Zarzdu Emitenta, posiadajcy bezporednio 618.180 akcji
Emitenta, stanowicych 28,1% kapitau zakadowego Emitenta oraz uprawniajcych do 28,1%
gosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Emitent zwraca uwag, i domniemywa si istnienie porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt
5 Ustawy o Ofercie Publicznej pomidzy znaczcymi akcjonariuszami Emitenta tj. Jamesem Van
Bergh a Benefit Invest Ltd, w której to spóce podmiotem dominujcym jest Agnieszka Van Bergh,
maonka Jamesa Van Bergh.
Marek Kamola - posiadajcy bezporednio 267.878 akcji Emitenta, stanowicych 12,1% kapitau
zakadowego Emitenta oraz 12,1% gosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Czonkowie organów Emitenta, oprócz Prezesa Zarzdu oraz prokurent Emitenta nie posiadaj
bezporednio lub porednio akcji Emitenta. Czonkowie organów Emitenta oraz prokurent
Emitenta nie posiadaj bezporednio lub porednio opcji na akcje Emitenta.
Intencj akcjonariuszy jest wyczenie zbywalnoci posiadanych akcji na okres 12 miesicy od
dnia przydziau Akcji Oferowanych w ofercie publicznej. Intencj jest okrelenie wyczenia
zbywalnoci akcji dokonane na poniszych warunkach.
W dniach 8 - 9 lutego 2011 r. znaczcy akcjonariusze zawarli z Oferujcym umowy blokady
papierów wartociowych, które przewiduj wyczenie zbywalnoci posiadanych akcji na okres 12
miesicy od dnia przydziau Akcji Oferowanych w ofercie publicznej. Akcjonariusza zobowizuj
si do niezbywania akcji Emitenta oraz do niezawierania umów lub porozumie mogcych
spowodowa zobowizanie do zbycia akcji. Na pisemny, uzasadniony wniosek akcjonariusza,
Oferujcy moe wyrazi zgod na zniesienie blokady przed upywem okresu, który zosta
wskazany powyej.

23.2. Prawa gosu znacznych akcjonariuszy
Znacznym akcjonariuszom nie przysuguj inne prawa gosu ni wynikajce z posiadanych akcji.
Podmiotem dominujcym wobec Emitenta jest Benefit Invest Ltd (wczeniej Company
Assistance) z siedzib w Dublinie, Clifton House, Lower Fitzwiliam Street, Irlandia posiadajca
bezporednio 1.293.784 akcji Emitenta stanowicych 58,68% kapitau zakadowego i
uprawniajcych do 58,68% gosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Akcjonariuszom mniejszociowym przysuguj okrelone w obowizujcych przepisach prawa
suce zapobieganiu naduywaniu kontroli takie jak:
•

uprawnienie do wyboru czonków Rady Nadzorczej w drodze gosowania oddzielnymi
grupami (uprawnienie przysugujce akcjonariuszom reprezentujcym, co najmniej 1/5
kapitau zakadowego),

•

uprawnienie dania zwoania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia
okrelonych spraw w porzdku obrad najbliszego walnego zgromadzenia (uprawnienie
przysuguje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujcym, co najmniej 1/20
kapitau zakadowego),

•

prawo sprawdzenia listy obecnoci przez wybran w tym celu komisj (na wniosek
akcjonariuszy reprezentujcych 1/10 kapitau zakadowego).
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Ochronie interesów akcjonariuszy mniejszociowych suy równie okrelona w przepisach
kwalifikowana wikszo gosów do podjcia okrelonych decyzji przez walne zgromadzenie lub
okrelone kworum niezbdne dla podjcia decyzji (np. pozbawienie prawa poboru, emisja
obligacji zamiennych i z prawem pierwszestwa, zmiana statutu, umorzenie akcji, zbycie
przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci, rozwizanie spóki).

23.3. Opis wszelkich ustale, których realizacja mo e spowodowa w przyszo ci
zmiany w sposobie kontroli Emitenta
Emitentowi nie s znane adne ustalenia, których realizacja w przyszoci moe spowodowa
zmiany w sposobie kontroli Emitenta.
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ROZDZIA 24. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIZANYMI
W okresie objtym historycznymi informacjami finansowymi i do dnia zatwierdzenia Prospektu
podmiotami powizanymi w rozumieniu MSR 24 byy:
Podmiot

Rodzaj
powi zania

Komentarz

Cal Capital Sp. z o.o.
(dawniej e-Katalyst S.A.)

kapitaowe,
osobowe

do 23 marca 2007 roku Spóka posiadaa 100% udziaów Emitenta, po podniesieniu
w tym dniu kapitau podstawowego udzia Spóki w kapitale podstawowym Emitenta
wynosi 24%
26 marca 2007 roku Spóka sprzedaa swoje udziay Benefit Invest LTD (dawniej
Company Assistance LTD)
James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
Agnieszka Van Bergh – ona prezesa Emitenta, posiada 100% udziaów w Spóce

Benefit Invest LTD
(dawniej Company
Assistance LTD)

kapitaowe

23 marca 2007 roku podwyszono kapita zakadowy Emitenta, nowowyemitowane
udziay obja Spóka, jej udzia w kapitale podstawowym Emitenta wyniós 76%
26 marca 2007 roku Spóka kupia pozostae udziay od poprzedniego waciciela
Emitenta
26 wrzenia 2008 roku nastpio podwyszenie kapitau zakadowego Emitenta,
cz nowowyemitowanych udziaów obja Spóka, posiadajc tym samym 71%
udziau w kapitale podstawowym Emitenta
30 lipca 2009 roku Spóka kupia od Marka Kamoli 36 udziaów Emitenta,
zwikszajc tym swój udzia w kapitale podstawowym Emitenta do 88%
17 grudnia 2009 roku Spóka sprzedaa Jamesowi Van Bergh 60 udziaów Spóki,
zmniejszajc swój udzia w kapitale podstawowym Emitenta do 60%
Agnieszka Van Bergh – ona prezesa Emitenta posiadajca 99% udziaów w
Spóce

Ryszard Styso

osobowe

od 3 listopada 2010 Wiceprezes Zarzdu Emitenta

Marek Kamola

kapitaowe,
osobowe

26 wrzenia 2008 roku nastpio podwyszenie kapitau zakadowego Emitenta, p.
Marek Kamola obj 62 udziay, posiadajc tym samym 29% udziau w kapitale
zakadowym Emitenta
30 lipca 2009 roku p. Marek Kamola sprzeda Benefit Invest LTD (dawniej
Company Assistance LTD) 36 udziaów Emitenta, zmniejszajc tym swój udzia w
kapitale podstawowym Emitenta do 12%
do 5 sierpnia 2009 roku p. Marek Kamola by Czonkiem Zarzdu Emitenta

James Van Bergh

kapitaowe,
osobowe

zgodnie z umow sprzeday z dnia 17 grudnia 2009 roku, James Van Bergh kupi
od Benefit Invest LTD (dawniej Company Assistance LTD) 60 udziaów Spóki,
posiadajc tym samym 28% udziau w kapitale podstawowym Emitenta
jest prezesem zarzdu Emitenta

Agnieszka Van Bergh

kapitaowe,
osobowe

Agnieszka Van Bergh jest on prezesa Emitenta oraz posiada 99% udziaów w
Benefit Invest LTD, która posiada 60% udziaów w kapitale podstawowym Emitenta

Cal Company Assistance
Sp. z o.o.

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
spóka Cal Capital LTD posiada 100% udziaów w Spóce

Cal Capital LTD

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
James Van Bergh– prezes Emitenta posiada 100% udziaów w Spóce

Calnet Sp. z o.o.

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta by do 22 listopada 2010 prezesem Spóki
Monika Hertel – prokurent Emitenta bya do 22 listopada 2010 wiceprezesem
Spóki
wikszociowy pakiet udziaów w Spóce do 24 listopada 2010 posiadaa spóka
Benefit Invest LTD (dawniej Company Assisance LTD)

FitSport Polska Sp. z o.o.

kapitaowe,
osobowe

spóka zalena, Emitent posiada 100% udziaów w kapitale podstawowym Spóki
James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
Monika Hertel – prokurent Emitenta jest prokurentem Spóki

VanityStyle Sp. z o.o.

kapitaowe,
osobowe

spóka zalena, Emitent posiada 96% udziaów w kapitale podstawowym Spóki
od 2 wrzenia 2010 roku przewodniczcym rady nadzorczej jest prezes Emitenta –
James Van Bergh,

MultiSport Benefit s.r.o.

kapitaowe

spóka zalena, zostaa zaoona przez Emitenta w lipcu 2010 roku, Emitent pokry
kapita podstawowy Spóki gotówk w wysokoci 200 tys. CZK

Monika Hertel

osobowe

gówna ksigowa oraz prokurent Emitenta
w latach 2007 – 2010 gówna ksigowa oraz wiceprezes spóki powizanej z
Emitentem - Calnet Sp. z o.o., od listopada 2010 – prokurent gówna ksigowa oraz
od 2009 roku prokurent spóki zalenej Emitenta - FitSport Polska Sp. z o.o.
gówna ksigowa spóki powizanej z Emitentem – CAL Capital Sp. z o.o.
gówna ksigowa spóki powizanej z Emitentem – CAL Company Assistance Sp. z
o.o.
od 02 wrzenia 2010 roku prokurent spóki zalenej Emitenta – VanityStyle Sp. z
o.o.
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Dnia 3 listopada 2010 zostaa wybrana Rada Nadzorcza Emitenta, w skad której wchodz:
•

Michael Sanderson,

•

Przemysaw Gacek,

•

Agnieszka Szpara,

•

Marcin Marczuk,

•

Miosawa Kunicka.

W skad Zarzdu oraz Rady Nadzorczej spóek zalenych wchodz:
Spóka

Zarz d

Rada Nadzorcza

FitSport Polska Sp. z o.o.

James Van Bergh – prezes zarzdu

nie wystpuje

VanityStyle Sp. z o.o.

Beata Rutkowska – prezes zarzdu
Joanna Skocze – czonek zarzdu

James Van Bergh
Artur Maek
Robert Kamiski

MultiSport Benefit s.r.o.

James Van Bergh – prezes zarzdu

nie wystpuje

W okresie objtym historycznymi informacjami finansowymi oraz do dnia zatwierdzenia
Prospektu, Emitent by stron nastpujcych transakcji z podmiotami powizanymi w rozumieniu
MSR 24, w tym z podmiotami wchodzcymi w skad Grupy Kapitaowej i czonkami organów
Emitenta.
W ocenie Emitenta transakcje z podmiotami powizanymi zawierane byy na warunkach
rynkowych.
Nalenoci i poyczki udzielone przez Emitenta na poszczególne dni bilansowe i na dzie
zatwierdzenia Prospektu:
Podmiot

data
zatwierdzenia
Prospektu

Benefit Invest LTD
(dawniej) Company
Assistance LTD

-

Marek Kamola

-

James Van Bergh

-

Cal Capital Sp. z o.o.
(dawniej e-Katalyst S.A.)

4

Cal Capital LTD
Cal Company Assistance
Sp. z o.o.
Calnet Sp. z o.o.

30.06.2010

31.12.2009

22

31.12.2008

31.12.2007

22

22

22

-

-

100

-

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

984**

466*

44

-

-

MultiSport Benefit sro

888****

-

-

-

-

VanityStyle Sp. z o.o.

180***

-

-

-

-

FitSport Polska Sp. z o.o.

*w tym: nale noci z tytuu dostaw i usug 222 oraz udzielona po yczka 244
** w tym: nale noci z tytuu dostaw i usug 734 oraz udzielona po yczka 250
*** w tym: nale noci z tytuu dostaw i usug 0 oraz udzielona po yczka 180
**** w tym: nale noci z tytuu dostaw i usug 0 oraz udzielona po yczka 888

26 maja 2008 roku Emitent udzieli poyczk czonkowi zarzdu w kwocie 100 tys. PLN Termin
spaty poyczki zgodnie z umow przypada na 31 grudnia 2010 roku, poyczka zostaa w caoci
spacona w 2009 roku. Poyczka bya oprocentowana stop w wysokoci 3% w skali rocznej.
30 marca 2010 roku zostaa udzielona poyczka spóce zalenej (FitSport Polska Sp. z o.o.),
spata poyczki jest zgodnie z umow na danie. Poyczka jest oprocentowana stop w
wysokoci 3% w skali rocznej. Poyczka nie zostaa spacona.
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Należności z tytułu dostaw i usług od spółki zależnej (FitSport Polska Sp. z o.o.) pochodzą ze
sprzedaży usług Emitenta – zapewnieniu dostępu do najbardziej rozwiniętej sieci partnerskiej
klubów fitness i innego rodzaju obiektów i zajęć sportowych w Polsce spółce zależnej, która
rozwija własną sieć sprzedaży wśród klientów zgłaszających do programu nie więcej niż 50
uczestników (małe przedsiębiorstwa).
28 września 2010 została udzielona pożyczka spółce zależnej VanityStyle Sp. z o.o. w wysokości
180.000,00 PLN. Pożyczka jest oprocentowana stopą w wysokości 7% w skali rocznej.
Termin spłaty pożyczki przypada na listopad 2012.
W 2010 roku Emitent udzielił pożyczki spółce zależnej (MultiSport Benefit s.r.o.) 3.600.000(Kč) na
okres do 31 sierpnia 2011 roku. Pożyczka jest oprocentowana stopą w wysokości 7% w skali
roku.
W styczniu 2011 roku Emitent udzielił pożyczki spółce zależnej (Multisport Benefit s.r.o.) 500 000
(Kč) na okres do 31 sierpnia 2011 roku. Pożyczka jest oprocentowana stopą w wysokości 7% w
skali roku.
W lutym 2011 roku Emitent udzielił pożyczki spółce zależnej (Multisport Benefit s.r.o.) 600 000
(Kč) na okres do 31 sierpnia 2011 roku. Pożyczka jest oprocentowana stopą w wysokości 7% w
skali roku.
W marcu 2011 roku Emitent udzielił pożyczki spółce zależnej (Multisport Benefit s.r.o.) 600 000
(Kč) na okres do 31 sierpnia 2011 roku. Pożyczka jest oprocentowana stopą w wysokości 7% w
skali roku.
W 2007 roku nastąpiła spłata pożyczki udzielonej w latach ubiegłych przez ówczesnego
udziałowca Emitenta - Cal Capital Sp. z o.o. (dawniej e-Katalyst S.A.).
W dniu 8 lutego 2011 roku spółka Parking4you Sp. z o.o. (nazwa w trakcie zmiany na MBG
Investment Sp. z o.o.) nabyła od Benefit Invest Ltd. 25.000 akcji Emitenta. Cena akcji została
określona jako Cena Emisyjna w Ofercie Publicznej. Umowa zawiera mechanizm korygujący
cenę akcji po Ofercie Publicznej do poziomu Ceny Emisyjnej. Wiceprezes Zarządu Emitenta,
Ryszard Stysło, jest właścicielem 20% udziałów w spółce Parking4you Sp. z o.o.
Przychody ze sprzedaży oraz przychody finansowe wygenerowane przez Emitenta w
poszczególnych okresach sprawozdawczych i do dnia zatwierdzenia Prospektu:

Podmiot

01.07.2010 data
zatwierdzenia
Prospektu

01.01.2010 30.06.2010

01.01.2009 31.12.2009

01.01.2008 31.12.2008

01.01.2007 31.12.2007

Benefit Invest LTD (dawniej)
Company Assistance LTD

-

-

-

-

-

Marek Kamola

-

-

-

-

-

James Van Bergh

-

-

-

-

-

Cal Capital Sp. z o.o.
(dawniej e-Katalyst S.A.)

9

7

1

-

-

Cal Capital LTD

-

-

-

-

-

Cal Company Assistance
Sp. z o.o.

8

7

-

-

-

Calnet Sp. z o.o.

9

4

-

-

-

2010

224

-

-

-

VanityStyle Sp. z o.o.

4

-

-

-

-

MultiSport Benefit sro

14

FitSport Polska Sp. z o.o.

Przychody ze sprzedaży od spółki zależnej (FitSport Polska Sp. z o.o.) pochodzą ze sprzedaży
usług Emitenta – zapewnieniu dostępu do najbardziej rozwiniętej sieci partnerskiej klubów fitness
i innego rodzaju obiektów i zajęć sportowych w Polsce spółce zależnej, która rozwija własną sieć
sprzedaży. wśród klientów zgłaszających do programu nie więcej niż 50 uczestników (małe
przedsiębiorstwa).
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Zobowizania Emitenta na poszczególne dni bilansowe i do dnia zatwierdzenia Prospektu:
Podmiot

data
zatwierdzenia
Prospektu

30.06.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

Benefit Invest LTD (dawniej)
Company Assistance LTD

-

-

-

-

-

Marek Kamola

-

-

-

-

-

James Van Bergh

-

-

-

-

-

Cal Capital Sp. z o.o.
(dawniej e-Katalyst S.A.)

-

-

-

-

-

Cal Capital LTD

-

-

-

-

-

Cal Company Assistance
Sp. z o.o.

-

-

134

-

-

Calnet Sp. z o.o.

1

-

13

-

-

FitSport Polska Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

VanityStyle Sp. z o.o.

-

-

-

-

-

Zobowizania na dzie 31 grudnia 2009 roku wynikay z:
•

Cal Company Assistance Sp. z o.o. – faktur z 31/12/2009, zakupu usug zwizanych z
budow baz danych potencjalnych klientów Benefit Systems oraz prowadzenie spotka
handlowych z potencjalnymi klientami na zlecenie Benefit Systems,

•

Calnet Sp. z o.o. usuga przeprowadzenia kampanii reklamowej w serwisie internetowym
nalecym do CALnet w okresie 01/12/2009-31/12/2009 oraz 03/02/2010-02/03/2011.

Zakupy zrealizowane przez Emitenta w poszczególnych okresach sprawozdawczych i do dnia
zatwierdzenia Prospektu:
Podmiot

01.07.2010 - data
zatwierdzenia
Prospektu

01.01.2010 30.06.2010

01.01.2009 31.12.2009

01.01.2008 31.12.2008

01.01.2007 31.12.2007

Benefit Invest LTD (dawniej)
Company Assistance LTD

-

-

-

-

-

Marek Kamola

-

-

-

-

-

James Van Bergh

-

-

-

-

-

90

0

397

538

-

Cal Capital Sp. z o.o.
(dawniej e-Katalyst S.A.)
Cal Capital LTD

-

-

-

-

-

Cal Company Assistance Sp. z o.o.

0

47

1.225

672

-

Calnet Sp. z o.o.
FitSport Polska Sp. z o.o.
VanityStyle Sp. z o.o.

19

42

74

9

-

209

-

-

-

-

-

-

-

-

-

wiadczone usugi na rzecz Emitenta polegay na:
•

FitSport Polska Sp. z o.o. – przeprowadzeniu kampanii reklamowej produktów Benefit
Systems na stronie internetowej nalecej do FitSport Polska,

•

Calnet Sp. z o.o. – udostpnieniu miejsca na reklam w serwisie HRNews oraz
prowadzeniu kampanii promocyjnej w tym serwisie. Serwis CALnet dociera do kilku tysicy
pracowników z brany FMCG, gównie z obszaru HR. W kadym mailingu wysyanym kilka
razy w miesicu Benefit Systems wykupio miejsce na reklam i promocj swoich
produktów,

•

Cal Company Assistance Sp. z o.o. – budowaniu baz danych potencjalnych klientów oraz
przeprowadzaniu spotka handlowych. Pracownicy CAL budowali na zlecenie Benefit
Systems baz potencjalnych klientów zainteresowanych produktem Multisport
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przeprowadzajc pierwsze robocze spotkania majce na celu weryfikacj klienta pod
ktem dalszych negocjacji przeprowadzanych ju przez pracowników Benefit Systems,
•

Cal Capital Sp. z o.o. (dawniej e-Katalyst S.A.) – doradztwie w zakresie wdraania nowych
produktów. CAL Capital majc dowiadczenie we wprowadzaniu nowych produktów na
rynek wiadczy usugi doradcze zwizane z organizacj caego procesu (rozpoznania
rynku, zainteresowania klientów, oceny ryzyka). W tym roku CAL Capital poredniczy w
procesie rekrutacji kandydata na stanowisko doradcy zarzdu dla Benefit Systems.

Wynagrodzenie osób wchodz cych w skad Zarz du oraz Rady Nadzorczej Emitenta i
spóek zalenych oraz osób zarzdzajcych wyszego szczebla, innych ni czonkowie Zarzdu,
przedstawia si nastpujco:
Benefit Systems S.A.
Osoba

01.07.2010 - data
zatwierdzenia
Prospektu

01.01.2010 30.06.2010

01.01.2009 31.12.2009

01.01.2008 31.12.2008

01.01.2007 31.12.2007

Zarz d
James Van Bergh

242

105

78

15

14

Marek Kamola

13

7

15

15

17

Ryszard Styso

202

-

-

-

-

Michael Sanderson

3

-

-

-

-

Przemysaw Gacek

4

-

-

-

-

Agnieszka Szpara

3

-

-

-

-

Marcin Marczuk

3

-

-

-

-

Miosawa Kunicka

3

-

-

-

-

18

58

28

23

01.01.2010 30.06.2010

01.01.2009 31.12.2009

01.01.2008 31.12.2008

01.01.2007 31.12.2007

Rada Nadzorcza

Osoby zarz dzaj ce wy szego szczebla, inne ni czonkowie Zarz du
Monika Hertel

94

VanityStyle Sp. z o.o.
Osoba

01.07.2010 - data
zatwierdzenia
Prospektu

Zarz d
James Van Bergh

-

-

-

-

-

Beata Rutkowska

94

12

-

-

-

Joanna Skocze

94

12

-

-

-

James Van Bergh

-

-

-

-

-

Artur Maek

-

-

-

-

-

Robert Kamiski

-

-

-

-

-

-

-

-

Rada Nadzorcza

Osoby zarz dzaj ce wy szego szczebla, inne ni czonkowie Zarz du
Monika Hertel
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FitSport Polska Sp. z o.o.
Osoba

01.07.2010 - data
zatwierdzenia
Prospektu

01.01.2010 30.06.2010

01.01.2009 31.12.2009

01.01.2008 31.12.2008

01.01.2007 31.12.2007

-

-

-

-

01.01.2010 30.06.2010

01.01.2009 31.12.2009

01.01.2008 31.12.2008

01.01.2007 31.12.2007

-

-

-

-

Zarz d
James Van Bergh

-

Rada Nadzorcza – nie wystpuje
Osoby zarz dzaj ce wy szego szczebla, inne ni czonkowie Zarz du
Monika Hertel

26

6

MultiSport Benefit s.r.o.
Osoba

01.07.2010 - data
zatwierdzenia
Prospektu

Zarz d
James Van Bergh

-

Rada Nadzorcza – nie wystpuje

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Emitenta zostao okrelone w uchwale 24 listopada 2010 roku.
Wynagrodzenie bdzie nalene od 1 stycznia 2011 roku.
W prezentowanym okresie nie wystpiy gwarancje ani porczenia otrzymane lub udzielone
podmiotom powizanym.
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ROZDZIA 25.

INFORMACJE DODATKOWE

25.1. Kapita akcyjny
25.1.1.

Wielko wyemitowanego kapitau dla kadej klasy kapitau zakadowego

Na dzie 31 grudnia 2009 roku kapita zakadowy poprzednika prawnego Emitenta wynosi
2.204.842,00 PLN i dzieli si na 214 udziaów o wartoci nominalnej 10.303,00 PLN kady.
Kapita zakadowy Emitenta na Dzie Zatwierdzenia prospektu emisyjnego wynosi 2.204.842,00
PLN i dzieli si na 2.204.842 Akcje Serii A o wartoci nominalnej 1,00 PLN kada.
Wszystkie Akcje Serii A zostay w peni pokryte.
Emitent nie emitowa akcji w ramach kapitau autoryzowanego (docelowego).
Akcje Emitenta nie znajduj si w obrocie na rynku regulowanym.
W okresie objtym historycznymi informacjami finansowymi do poprzednika prawnego Emitenta
nie wnoszono wkadu niepieninego na pokrycie udziaów.
25.1.2.

Akcje niereprezentujce kapitau zakadowego

Wedug owiadczenia Emitenta nie wystpuj akcje niereprezentujce kapitau zakadowego.
25.1.3.

Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, przez inne osoby w jego imieniu lub przez
podmioty zalene Emitenta

Wedug owiadczenia Emitenta nie istniej akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, przez inne
osoby w imieniu Emitenta lub przez podmioty zalene Emitenta.
25.1.4.

Liczba zamiennych papierów wartociowych, wymienialnych papierów
wartociowych lub papierów wartociowych z warrantami ze wskazaniem zasad i
procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja

Wedug owiadczenia Emitenta, nie emitowa on zamiennych papierów wartociowych,
wymienialnych papierów wartociowych lub papierów wartociowych z warrantami, w
szczególnoci Emitent nie emitowa adnych obligacji zamiennych na akcje Emitenta, obligacji z
prawem pierwszestwa ani warrantów subskrypcyjnych, z wyjtkiem 165.000 warrantów
subskrypcyjnych emitowanych w celu realizacji uprawnie przez osoby uprawnione do udziau w
Programie Motywacyjnym, na podstawie uchway Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 24 listopada 2010 r. Program Motywacyjny opisany zosta szczegóowo w punkcie 17.3.
Prospektu.
Zmiana Statutu Emitenta w zakresie warunkowego podwyszenia kapitau zakadowego zostaa
zarejestrowana przez sd rejestrowy.
W dniu 1 lutego 2011 r. zosta przyjty przez Rad Nadzorcz Regulamin Programu
Motywacyjnego.
Emitent z dniem 9 lutego 2011 zawar warunkowe umowy objcia warrantów subskrypcyjnych za
rok 2011.
Zmiana Statutu Emitenta w zakresie warunkowego podwyszenia kapitau zakadowego zostaa
zarejestrowana przez sd rejestrowy.
Intencj Emitenta jest dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitau
docelowego oraz w ramach warunkowego kapitau zakadowego do obrotu na rynku
regulowanym.
W przypadku akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyszenia kapitau zakadowego, w
celu przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych praw do objcia akcji serii C, Emitent
moe odstpi od sporzdzenia prospektu emisyjnego, korzystajc z uprawnienia
przewidzianego w art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
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warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spókach publicznych (tj. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
Odnonie akcji emitowanych przez Zarzd w ramach kapitau docelowego, odstpienie od
sporzdzenia prospektu moe by uzalenione od wielkoci danej emisji, jej wartoci lub
podmiotów, do których emisja moe by kierowana, zatem obecnie Emitent nie jest w stanie
jednoznacznie przesdzi, i nie bdzie ciy na nim obowizek sporzdzenia prospektu
emisyjnego, jak równie na jakiej podstawie moe by z tego obowizku zwolniony.
W obu powyszych przypadkach Emitent zamierza podejmowa stosowne decyzje w oparciu o
obowizujce przepisy prawa.
Emitent zwraca równie uwag, i w przypadku zmian w obowizujcych przepisach prawa,
moe powsta moliwo skorzystania z innych wyjtków, które nie s mu znane na Dzie
Zatwierdzenia Prospektu.
Emitent wyjania równie, i wniosek o rejestracj zmiany Statutu Spóki - warunkowe
podwyszenie kapitau zakadowego, do dnia skadania niniejszego wyjanienia, nie zosta
rozpoznany przez sd rejestrowy. O dokonanej rejestracji zmian Statutu, Emitent poinformuje,
przedkadajc do Urzdu Komisji aktualny odpis z rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru
Sdowego.
25.1.5.

Kapita czonka Grupy Kapitaowej Emitenta b dcy przedmiotem opcji

Wedug owiadczenia Emitenta, nie istnieje kapita czonka Grupy Kapitaowej Emitenta, który jest
przedmiotem opcji lub wobec którego zostao uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, e
stanie si on przedmiotem opcji, z zastrzeeniem postanowie punktu 25.1.4.
25.1.6.

Informacja o wszystkich prawach nabycia lub zobowizaniach w odniesieniu
kapitau docelowego, ale niewyemitowanego lub zobowizaniach do
podwyszenia kapitau

Statut Spóki przewiduje upowanienie dla Zarzdu do podwyszenia kapitau zakadowego, w
ramach kapitau docelowego, w okresie 3 lat od dnia uchwalenia Statutu, o czn kwot nie
wysz ni ¾ kapitau zakadowego. Uchwaa Zarzdu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej lub
wydania akcji w zamian za wkady niepienine wymaga zgody Rady Nadzorczej. Za zgod Rady
Nadzorczej, Zarzd Spóki moe pozbawi akcjonariuszy prawa poboru w caoci lub w czci.
Podwyszenie kapitau zakadowego w ramach kapitau docelowego moe nastpi w drodze
warrantów subskrypcyjnych.
Intencje Emitenta odnonie dopuszczenia i wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitau
docelowego, zostaa przedstawiona w punkcie 25.1.4.
25.1.7.

Dane historyczne na temat kapitau zakadowego

Na dzie 31 grudnia 2006 roku kapita zakadowy poprzednika prawnego Emitenta wynosi
370.908,00 PLN i dzieli si na 36 udziaów o wartoci nominalnej 10.303,00 PLN kady.
Uchwa wspólników z dnia 23 marca 2007 r. nastpio podwyszenie kapitau zakadowego z
kwoty 370.908,00 PLN do kwoty 1.566.056,00 PLN to jest o kwot 1.195.148,00 PLN, poprzez
utworzenie nowych 116 udziaów. Podwyszenie kapitau zakadowego nastpio na podstawie
dotychczasowych postanowie umowy spóki, bez zmiany umowy spóki. Kapita zakadowy
dzieli si na 152 udziaów. Udziay zostay pokryte gotówk. Cena emisyjna kadego udziau
równa bya wartoci nominalnej i wynosia 10.303,00 PLN
Uchwa Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 wrzenia 2008 roku kapita zakadowy
poprzednika prawnego Emitenta zosta podwyszony z kwoty 1.566.056,00 PLN do kwoty
2.204.842,00 PLN to jest o kwot 638.786,00 PLN poprzez utworzenie nowych 62 udziaów o
wartoci nominalnej 10.303,00 PLN kady. Kapita zakadowy w wysokoci 2.204.842,00 PLN
dzieli si na 214 udziaów. Nowe udziay zostay pokryte gotówk. Cena emisyjna kadego
udziau równa bya wartoci nominalnej i wynosia 10.303,00 PLN
W odniesieniu do ww. podwysze kapitau zakadowego nie miay zastosowania zniki,
specjalne warunki i patnoci ratalnych nalenoci wnoszonych na pokrycie udziaów.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

115

Na kady udzia w kapitale zakadowym Emitenta przypada jeden gos na Zgromadzeniu
Wspólników.
W dniu 31 grudnia 2009 roku kapita zakadowy poprzednika prawnego Emitenta wynosi
2.204.842,00 PLN i dzieli si na 214 udziaów.
W dniu 3 listopada 2010r. Zgromadzenie Wspólników podjo uchwa w sprawie przeksztacenia
formy prawnej Benefit Systems Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci w spók akcyjn. W
wyniku przeksztacenia kapita zakadowy Emitenta wynosi 2.204.842,00 PLN i dzieli si na
2.204.842 Akcje Serii A o wartoci nominalnej 1,00 PLN kada. Zmiana zostaa zarejestrowana w
rejestrze przedsibiorców w dniu 19 listopada 2010r.
Na Dzie Zatwierdzenia Prospektu emisyjnego kapita zakadowy Emitenta wynosi 2.204.842,00
PLN i dzieli si na 2.204.842 Akcje Serii A o wartoci nominalnej 1,00 PLN kada.

25.2. Statut Emitenta
25.2.1.

Opis przedmiotu i celu dziaalnoci Emitenta

Zgodnie z § 5 Statutu Emitenta, przedmiotem dziaalnoci Emitenta jest:
•

sprzeda hurtowa pozostaych maszyn i urzdze biurowych (46.66.Z),

•

sprzeda hurtowa pozostaych maszyn i urzdze (46.69.Z),

•

pozostaa sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepow, straganami i
targowiskami (47.99.Z),

•

dziaalno zwizana z zarzdzaniem urzdzeniami informatycznymi (62.03.Z),

•

pozostaa dziaalno usugowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(62.09.Z),

•

przetwarzanie danych; zarzdzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dziaalno
(63.11.Z),

•

dziaalno portali internetowych (63.12.Z),

•

pozostaa dziaalno usugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(63.99.Z),

•

dziaalno holdingów finansowych (64.20.Z),

•

pozostaa finansowa dziaalno usugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyczeniem
ubezpiecze i funduszów emerytalnych (64.99.Z),

•

pozostaa dziaalno wspomagajca usugi finansowe, z wyczeniem ubezpiecze i
funduszów emerytalnych (66.19.Z),

•

dziaalno firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyczeniem holdingów
finansowych (70.10.Z),

•

stosunki midzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

•

pozostae doradztwo w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i zarzdzania
(70.22.Z),

•

dziaalno agencji reklamowych (73.11.Z),

•

porednictwo w sprzeday czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),

•

porednictwo w sprzeday miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),

•

porednictwo w sprzeday miejsca na cele reklamowe mediach elektronicznych (73.12.C),

•

porednictwo w sprzeday czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostaych mediach
(73.12.D),

•

badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
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•

pozostaa dziaalno wspomagajca prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (82.99.Z),

•

pozostae pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

•

dziaalno obiektów sportowych (93.11.Z),

•

dziaalno klubów sportowych (93.12.Z),

•

dziaalno obiektów sucych poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),

•

pozostaa dziaalno zwizana ze sportem (93.19.Z),

•

pozostaa dziaalno usugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Statut Emitenta nie okrela celu dziaalnoci Emitenta.
25.2.2.

Podsumowanie wszystkich postanowie statutu Emitenta lub regulaminów
Emitenta odnoszcych si do czonków organów zarzdzajcych, nadzorujcych

Zarz d
Zarzd Emitenta skada si od jednego do trzech czonków, w tym Prezesa Zarzdu,
powoywanych na wspóln, trzyletni kadencj. W chwili obecnej Zarzd Spóki jest dwuosobowy
i skada si z Prezesa Zarzdu i Wiceprezesa Zarzdu. W przypadku zarzdu wieloosobowego,
w skad zarzdu powouje si Wiceprezesa Zarzdu.
Czonków Zarzdu powouje i odwouje Rada Nadzorcza, która kadorazowo okrela liczb
czonków Zarzdu danej kadencji, z zastrzeeniem, e Zarzd pierwszej kadencji powoany
zosta uchwa Zgromadzenia Wspólników przy przeksztaceniu formy prawnej Benefit Systems
Sp. z o.o. w Benefit Systems S.A.
Powoanie i odwoanie czonków Zarzdu nastpuje uchwa Rady Nadzorczej powzitej
wikszoci 2/3 gosów w obecnoci co najmniej poowy jej skadu.
Do skadania owiadcze woli w imieniu Spóki upowanieni s: w przypadku zarzdu
jednoosobowego – Prezes Zarzdu dziaajcy samodzielnie; w przypadku Zarzdu
wieloosobowego – dwóch czonków zarzdu dziaajcych cznie lub czonek Zarzdu dziaajcy
cznie z prokurentem.
Zarzd reprezentuje Spók oraz prowadzi sprawy Spóki za wyjtkiem spraw zastrzeonych do
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarzd reprezentuje Emitenta na
zewntrz, w stosunku do wadz i osób trzecich, w sdzie i poza sdem.
Szczegóowy tryb dziaania Zarzdu okrela regulamin Zarzdu zatwierdzony przez Rad
Nadzorcz.
Rada Nadzorcza
W przypadku podjcia decyzji o ubieganiu si przez Emitenta o uzyskanie statusu spóki
publicznej Rada Nadzorcza Emitenta skada si z piciu czonków, powoywanych i
odwoywanych przez Walne Zgromadzenie.
Czonkowie Rady Nadzorczej s wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej,
trzyletniej kadencji. W razie wyganicia mandatu na skutek rezygnacji czonka Rady Nadzorczej
lub w razie jego mierci, pozostali czonkowie Rady Nadzorczej mog w drodze uchway o
kooptacji powoa nowego czonka, który swoje czynnoci bdzie sprawowa do czasu wyboru
czonka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skad Rady Nadzorczej nie moe
wchodzi wicej ni dwóch czonków powoanych w tym trybie.
Rada Nadzorcza dziaa na podstawie Regulaminu, który szczegóowo okrela organizacj i
sposób wykonywania czynnoci. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza moe ustanawia komitety (w tym
Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powouje i odwouje jego
czonków, a take okrela sposób jego organizacji.
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Uchway Rady Nadzorczej zapadaj bezwzgldn wikszoci gosów, przy obecnoci co
najmniej poowy czonków Rady Nadzorczej. Dla wanoci uchwa Rady Nadzorczej wymagane
jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich czonków Rady.
Rada Nadzorcza moe podejmowa uchway w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodków
bezporedniego porozumienia si na odlego, przy czym wszyscy czonkowie Rady musz
zosta powiadomieni o treci projektu uchway, z zastrzeeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spóek
Handlowych.
Do kompetencji Rady Nadzorczej naley w szczególnoci:
•

ocena sprawozdania Zarzdu dziaalnoci Spóki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegy rok obrotowy, w zakresie ich zgodnoci z ksigami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym,

•

ocena wniosków Zarzdu dotyczcych podziau zysku albo pokrycia straty,

•

skadanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników
oceny, o której mowa w pkt 1) i 2),

•

wyraanie zgody, na wniosek Zarzdu, na nabycie i zbycie nieruchomoci lub prawa
uytkowania wieczystego lub udziau w nieruchomoci lub w prawie uytkowania
wieczystego,

•

wyraanie zgody, na wniosek Zarzdu Emitenta, na transakcje obejmujce zbycie lub
nabycie akcji lub innego mienia albo zacignicie zobowizania, jeeli warto transakcji
przewysza 20% kapitaów wasnych Spóki na ostatni dzie kwartau poprzedzajcego
zoenie wniosku przez Zarzd,

•

zatwierdzanie Regulaminu Zarzdu Emitenta,

•

powoywanie i odwoywanie czonków Zarzdu, zawieszanie z wanych powodów w
czynnociach poszczególnych lub wszystkich czonków Zarzdu,

•

zawieranie umów z czonkami Zarzdu, w tym ustalanie warunków wykonywania funkcji
czonka Zarzdu,

•

ustalanie wynagrodzenia czonków Zarzdu,

•

delegowanie czonków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoci czonków
Zarzdu nie mogcych sprawowa swoich czynnoci,

•

wybór biegego rewidenta przeprowadzajcego badanie sprawozda finansowych,

•

udzielanie zezwolenia na tworzenie za granic zakadów, oddziaów, filii, przedstawicielstw
i innych placówek,

•

opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarzd do Walnego Zgromadzenia,

•

wyraanie zgody, na wniosek Zarzdu, na emisj obligacji innych ni obligacje zamienne i
z prawem pierwszestwa,

•

wyraanie zgody, na wniosek Zarzdu, na zbycie akcji i udziaów w spókach zalenych,

•

ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Emitenta i wprowadzanie innych zmian o
charakterze redakcyjnym okrelonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

•

wyraanie zgody czonkom Zarzdu na prowadzenie dziaalnoci konkurencyjnej,
zatrudnienie lub uczestniczenie w podmiotach konkurencyjnych, jako wspólnik lub
akcjonariusz bd jako czonek ich organów,

•

wyraanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,

•

inne czynnoci okrelone w Statucie i w Kodeksie spóek handlowych.

25.2.3.

Opis praw, przywilejów i ogranicze zwizanych z kadym rodzajem akcji
istniejcych

Prawa i obowizki zwizane z akcjami Spóki s okrelone w przepisach Kodeksu Spóek
Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej
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szczegóowych informacji naley skorzysta z porady osób i podmiotów uprawnionych do
wiadczenia usug doradztwa prawnego.
Akcje tworzce kapita zakadowy Emitenta s akcjami zwykymi na okaziciela.
25.2.3.1.

Prawo gosu oraz prawo do udziau w Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do gosowania na
Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóki
publicznej maj tylko osoby bdce akcjonariuszami spóki na szesnacie dni przed dat
walnego zgromadzenia (dzie rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z
akcji imiennych i wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uytkownicy, którym przysuguje
prawo gosu, maja prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóki publicznej, jeeli s
wpisani do ksigi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na
okaziciela majce posta dokumentu, daj prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóki
publicznej, jeeli dokumenty akcji zostan zoone w spóce nie póniej ni w dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie bd odebrane przed zakoczeniem tego dnia.
Zamiast akcji moe by zoone zawiadczenie wydane na dowód zoenia akcji u notariusza, w
banku lub firmie inwestycyjnej majcych siedzib lub oddzia na terytorium Unii Europejskiej lub
pastwa bdcego stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w
ogoszeniu o zwoaniu walnego zgromadzenia. W zawiadczeniu wskazuje si numery
dokumentów akcji i stwierdza, i dokumenty akcji nie bd wydane przed upywem dnia
rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu.
Na danie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spóki publicznej
zgoszone nie wczeniej ni po ogoszeniu o zwoaniu walnego zgromadzenia i nie póniej ni w
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot
prowadzcy rachunek papierów wartociowych wystawia imienne zawiadczenie o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zawiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera:
•

firm (nazw), siedzib, adres i piecz wystawiajcego oraz numer zawiadczenia,

•

liczb akcji,

•

rodzaj i kod akcji,

•

firm (nazw), siedzib i adres spóki publicznej, która wyemitowaa akcje,

•

warto nominaln akcji,

•

imi i nazwisko albo firm (nazw) uprawnionego z akcji,

•

siedzib (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

•

cel wystawienia zawiadczenia,

•

dat i miejsce wystawienia zawiadczenia,

•

podpis osoby uprawnionej do wystawienia zawiadczenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 Kodeksu Spóek Handlowych – w okresie, kiedy akcje spóki
publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uytkowanie, s zapisane na rachunku papierów
wartociowych prowadzonym przez uprawniony podmiot, prawo gosu z tych akcji przysuguje
akcjonariuszowi. Kadej akcji przysuguje jeden gos na Walnym Zgromadzeniu. Prawo gosu w
podwyszonym kapitale zakadowym przysuguje od dnia rejestracji tego podwyszenia kapitau
zakadowego bez wzgldu na to czy akcje te zostay opacone w caoci przed zarejestrowaniem
kapitau zakadowego czy te tylko w czci.
Prawo do gosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spóek Handlowych).
Akcjonariusz moe uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo gosu
osobicie lub przez penomocnika. Nie mona ogranicza prawa ustanawiania penomocnika na
Walnym Zgromadzeniu i liczby penomocników. Zgodnie z art. 4113 Kodeksu Spóek
Handlowych, akcjonariusz moe gosowa odmiennie z kadej z posiadanych akcji. Penomocnik
moe reprezentowa wicej ni jednego akcjonariusza i gosowa odmiennie z akcji kadego
akcjonariusza. Akcjonariusz spóki publicznej posiadajcy akcje zapisane na wicej ni jednym
rachunku papierów wartociowych moe ustanowi oddzielnych penomocników do wykonywania
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praw z akcji zapisanych na kadym rachunku. Penomocnictwo do uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu spóki publicznej i wykonywania prawa gosu wymaga udzielenia na pimie lub w
postaci elektronicznej. Czonek zarzdu i pracownik spóki nie moe by penomocnikiem na
walnym zgromadzeniu, przy czym ograniczenie to nie dotyczy spóki publicznej.
25.2.3.2.

Prawo do dania zwoania Walnego Zgromadzenia

Prawo do dania zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zoenia wniosku
o umieszczenie w porzdku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom
posiadajcym co najmniej jedn dwudziest kapitau zakadowego Spóki (art. 400 § 1 Kodeksu
Spóek Handlowych). Jeeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania Zarzdowi
nie zostanie zwoane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sd rejestrowy moe, po wezwaniu
Zarzdu do zoenia owiadczenia, upowani do zwoania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia akcjonariuszy wystpujcych z tym daniem (art. 400 § 3 Kodeksu Spóek
Handlowych).
25.2.3.3.

Prawo do dania umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad Walnego
Zgromadzenia

Prawo do dania umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad najbliszego Walnego
Zgromadzenia przyznane akcjonariuszom posiadajcym co najmniej jedn dwudziest kapitau
zakadowego Spóki (art. 401 § 1 Kodeksu Spóek Handlowych). danie powinno zawiera
uzasadnienie lub projekt uchway dotyczcej proponowanego punktu porzdku obrad (art. 401 §
1 Kodeksu Spóek Handlowych).
25.2.3.4.

Prawo do zaskarania uchwa Walnego Zgromadzenia na zasadach okrelonych
w art. 422 – 427 KSH

Uchwaa walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bd dobrymi obyczajami i godzca w
interes spóki lub majca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza moe by zaskarona w drodze
wytoczonego przeciwko spóce powództwa o uchylenie uchway.
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchway Walnego Zgromadzenia przysuguje:
•

zarzdowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym czonkom tych organów,

•

akcjonariuszowi, który gosowa przeciwko uchwale, a po jej powziciu zada
zaprotokoowania sprzeciwu; wymóg gosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,

•

akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziau w walnym zgromadzeniu,

•

akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku
wadliwego zwoania walnego zgromadzenia lub te powzicia uchway w sprawie
nieobjtej porzdkiem obrad.

W przypadku spóki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesic od dnia
otrzymania wiadomoci o uchwale, nie póniej jednak ni trzy miesice od dnia powzicia
uchway.
Podmiotom wskazanym powyej przysuguje prawo do wytoczenia przeciwko spóce powództwa
o stwierdzenie niewanoci uchway walnego zgromadzenia sprzecznej z ustaw. Powództwo o
stwierdzenie niewanoci uchway walnego zgromadzenia spóki publicznej powinno by
wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogoszenia, nie póniej jednak ni w terminie roku
od dnia powzicia uchway.
25.2.3.5.

Prawo do dania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami

Prawo do dania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu
Spóek Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujcych co najmniej jedn pit cz
kapitau zakadowego wybór Rady Nadzorczej powinien by dokonany przez najblisze Walne
Zgromadzenie w drodze gosowania oddzielnymi grupami.
25.2.3.6.

Rewident do spraw szczególnych

Prawo do dania zbadania przez biegego okrelonego zagadnienia zwizanego z utworzeniem
spóki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwa w tym
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przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy,
posiadajcych co najmniej 5% ogólnej liczby gosów na Walnym Zgromadzeniu; jeeli Walne
Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy
mog wystpi o wyznaczenie takiego rewidenta do sdu rejestrowego w terminie 14 dni od
powzicia uchway.
25.2.3.7.

Prawo do uzyskania informacji o Spóce

Prawo do uzyskania informacji o Spóce w zakresie i w sposób okrelony przepisami prawa, w
szczególnoci zgodnie z art. 428 Kodeksu Spóek Handlowych, podczas obrad Walnego
Zgromadzenia Zarzd jest obowizany do udzielenia akcjonariuszowi na jego danie informacji
dotyczcych Spóki, jeeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objtej porzdkiem obrad;
akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia danej informacji podczas obrad Walnego
Zgromadzenia i który zgosi sprzeciw do protokou, moe zoy wniosek do sdu rejestrowego
o zobowizanie Zarzdu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeksu Spóek Handlowych).
25.2.3.8.

Prawo do imiennego wiadectwa depozytowego

Prawo do imiennego wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzcy
rachunek papierów wartociowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu Spóek Handlowych).
Na danie posiadacza rachunku papierów wartociowych podmiot prowadzcy ten rachunek,
wystawia mu na pimie, oddzielnie dla kadego rodzaju papierów wartociowych, imienne
wiadectwo depozytowe.
wiadectwo potwierdza legitymacj do realizacji uprawnie wynikajcych z papierów
wartociowych wskazanych w jego treci, które nie s lub nie mog by realizowane wycznie
na podstawie zapisów na rachunku papierów wartociowych.
wiadectwo zawiera:
•

firm (nazw), siedzib i adres wystawiajcego oraz numer wiadectwa,

•

liczb papierów wartociowych,

•

rodzaj i kod papieru wartociowego,

•

firm (nazw), siedzib i adres emitenta,

•

warto nominaln papieru wartociowego,

•

imi i nazwisko lub nazw (firm) i siedzib oraz adres posiadacza rachunku papierów
wartociowych,

•

informacj o istniejcych ograniczeniach przenoszenia papierów wartociowych lub o
ustanowionych na nich obcieniach,

•

dat i miejsce wystawienia wiadectwa,

•

cel wystawienia wiadectwa,

•

termin wanoci wiadectwa,

•

w przypadku gdy poprzednio wystawione wiadectwo, dotyczce tych samych papierów
wartociowych, byo niewane albo zostao zniszczone lub utracone przed upywem
terminu swojej wanoci - wskazanie, e jest to nowy dokument wiadectwa,

•

podpis osoby upowanionej do wystawienia w imieniu wystawiajcego wiadectwa,
opatrzony pieczci wystawiajcego.

25.2.3.9.

Pozostae korporacyjne prawa akcjonariuszy

Prawo do dania wydania odpisów sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci spóki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegego rewidenta
najpóniej na pitnacie dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spóek
Handlowych).
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Prawo do przegldania w lokalu Zarzdu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu oraz dania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporzdzenia (art. 407
§ 1 Kodeksu Spóek Handlowych). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu, podpisana przez zarzd, zawierajca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzib), liczb, rodzaj i numery akcji oraz liczb
przysugujcych im gosów, powinna by wyoona w lokalu zarzdu przez trzy dni powszednie
przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spóki publicznej moe da przesania
mu listy akcjonariuszy nieodpatnie poczt elektroniczn, podajc adres, na który lista powinna
zosta przesana (art. 407 § 11 Kodeksu Spóek Handlowych).
Prawo do dania wydania odpisu wniosków w sprawach objtych porzdkiem obrad w terminie
tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spóek Handlowych).
Prawo do zoenia wniosku o sprawdzenie listy obecnoci na Walnym Zgromadzeniu przez
wybran w tym celu komisj, zoon co najmniej z trzech osób. Wniosek mog zoy
akcjonariusze, posiadajcy jedn dziesit kapitau zakadowego reprezentowanego na tym
Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy maj prawo wyboru jednego czonka komisji (art. 410 § 2
Kodeksu Spóek Handlowych).
Prawo do przegldania ksigi protokoów oraz dania wydania powiadczonych przez Zarzd
odpisów uchwa (art. 421 § 3 Kodeksu Spóek Handlowych). W protokole naley stwierdzi
prawidowo zwoania walnego zgromadzenia i jego zdolno do powzicia uchwa, wymieni
powzite uchway, liczb gosów oddanych za kad uchwa i zgoszone sprzeciwy.
Do protokou naley doczy list obecnoci z podpisami uczestników walnego zgromadzenia.
Dowody zwoania walnego zgromadzenia zarzd powinien doczy do ksigi protokoów.
Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrzdzonej spóce na zasadach okrelonych
w art. 486 i 487 Kodeksu Spóek Handlowych, jeeli spóka nie wytoczy powództwa o
naprawienie wyrzdzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrzdzajcego
szkod. Jeeli powództwo okae si nieuzasadnione, a powód, wnoszc je, dziaa w zej wierze
lub dopuci si racego niedbalstwa, obowizany jest naprawi szkod wyrzdzon
pozwanemu.
Prawo do przegldania dokumentów oraz dania udostpnienia w lokalu spóki bezpatnie
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spóek Handlowych (w przypadku
poczenia spóek), w art. 540 § 1 Kodeksu Spóek Handlowych (przypadku podziau spóki) oraz
w art. 561 § 1 Kodeksu Spóek Handlowych (w przypadku przeksztacenia spóki).
Prawo do przegldania ksigi akcyjnej i dania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego
sporzdzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spóek Handlowych). Zarzd obowizany jest prowadzi
ksig akcji imiennych i wiadectw tymczasowych (ksiga akcyjna), do której naley wpisywa
nazwisko i imi albo firm (nazw) oraz siedzib i adres akcjonariusza albo adres do dorcze,
wysoko dokonanych wpat, a take, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji
na inn osob wraz z dat wpisu.
Prawo dania, aby spóka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzielia informacji,
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zalenoci wobec okrelonej spóki handlowej albo
spódzielni bdcej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zalenoci
usta. Akcjonariusz moe da równie ujawnienia liczby akcji lub gosów albo liczby udziaów
lub gosów, jakie ta spóka handlowa posiada, w tym take jako zastawnik, uytkownik lub na
podstawie porozumie z innymi osobami. danie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny
by zoone na pimie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spóek Handlowych).
Prawo do zamiany akcji - Statut Emitenta przewiduje moliwo emitowania akcji imiennych i
akcji na okaziciela. Art. 334 § 2 Kodeksu Spóek Handlowych przewiduje, i zamiana akcji
imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie moe by dokonana na danie akcjonariusza,
jeeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Statut Emitenta w § 7 ust. 3 przewiduje, i akcje
imienne mog by zamienione na akcje na okaziciela za zgod Rady Nadzorczej. Dodatkowo w §
7 ust. 3 Statutu przewiduje ograniczenie dotyczce zamiany rodzaju akcji stanowic, i akcje
dopuszczone do zorganizowanego systemu obrotu nie mog zosta zamienione na akcje
imienne.
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25.2.3.10. Majtkowe prawa akcjonariuszy
Majtkowe prawa akcjonariuszy zwizane z papierami wartociowymi Emitenta zostay
przedstawione w punkcie 30.5 Prospektu emisyjnego.
25.2.4.

Opis dziaa niezb dnych do zmiany praw posiadaczy akcji

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spóek Handlowych Emitent moe wyda akcje o szczególnych
uprawnieniach, a take przyzna indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste
uprawnienia, które wygasaj najpóniej z dniem, w którym uprawniony przestaje by
akcjonariuszem Emitenta.
Akcje uprzywilejowane, z wyjtkiem akcji niemych, powinny by imienne, a uprzywilejowanie, o
którym mowa, moe dotyczy m.in. prawa gosu, prawa do dywidendy lub podziau majtku w
przypadku likwidacji spóki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa gosu nie dotyczy spóki
publicznej a ponadto jednej akcji nie mona przyzna wicej ni 2 gosy i w przypadku zamiany
takiej akcji na akcj na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeonym warunkom,
uprzywilejowanie to wygasa. Zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu Spóek Handlowych zamiana akcji
imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie moe by dokonana na danie akcjonariusza,
jeeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.
Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mog przyznawa uprawnionemu dywidend, która
przewysza nie wicej ni o poow dywidend przeznaczon do wypaty akcjonariuszom
uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet
dywidendy) i nie korzystaj one z pierwszestwa zaspokojenia przed pozostaymi akcjami (nie
dotyczy akcji niemych).
Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy moe by wyczone prawo gosu (akcje
nieme), a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypacono w peni
albo czciowo dywidendy w danym roku obrotowym, mona przyzna prawo do wyrównania z
zysku w nastpnych latach, nie póniej jednak ni w cigu kolejnych trzech lat obrotowych.
Przyznanie szczególnych uprawnie mona uzaleni od spenienia dodatkowych wiadcze na
rzecz spóki, upywu terminu lub ziszczenia si warunku. Akcjonariusz moe wykonywa
przyznane mu szczególne uprawnienia zwizane z akcj uprzywilejowan po zakoczeniu roku
obrotowego, w którym wniós w peni swój wkad na pokrycie kapitau zakadowego.
Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyej, mog by przyznane jedynie indywidualnie
oznaczonemu akcjonariuszowi i dotyczy mog m.in. prawa powoywania lub odwoywania
czonków zarzdu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych wiadcze od
spóki. Przyznanie osobistego uprawnienia mona uzaleni od dokonania oznaczonych
wiadcze, upywu terminu lub ziszczenia si warunku. Do uprawnie przyznanych
akcjonariuszowi osobicie naley stosowa odpowiednio ograniczenia dotyczce zakresu i
wykonywania uprawnie wynikajcych z akcji uprzywilejowanych.
Opisane wyej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach
oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnie, dla swej
wanoci wymagaj odpowiednich postanowie Statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w
wypadku Emitenta wymagaoby zmiany Statutu. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spóek
Handlowych, zmiana statutu spóki akcyjnej wymaga uchway Walnego Zgromadzenia podjtej
wikszoci ¾ i wpisu do rejestru. Ponadto, uchwaa taka winna zawiera wskazanie akcji
uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane s osobiste
uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz
ewentualnie dodatkowe warunki, od których spenienia uzalenione jest przyznanie
uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwaa dotyczca zmiany
statutu, zwikszajca wiadczenia akcjonariuszy lub uszczuplajca prawa przyznane osobicie
poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu Spóek Handlowych, wymaga zgody
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 Kodeksu Spóek Handlowych). Zmiana
statutu niedotyczca podwyszenia kapitau zakadowego winna by zgoszona do sdu
rejestrowego w terminie 3 miesicy od dnia jej podjcia (art. 430 § 2 Kodeksu Spóek
Handlowych).
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25.2.5.

Opis zasad okrelajcych sposób zwoywania dorocznych Zwyczajnych Walnych
Zgromadze oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadze, wcznie z zasadami
uczestnictwa w nich

Walne zgromadzenie moe by zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa si w cigu 6 miesicy po upywie kadego roku
obrotowego.
Nadzwyczajne Zgromadzenie zwouje Zarzd Spóki z wasnej inicjatywy albo na pisemny
wniosek akcjonariuszy reprezentujcych nie mniej ni 1/20 kapitau zakadowego. danie
zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia naley zoy Zarzdowi na pimie lub w
postaci elektronicznej.
Rada Nadzorcza moe zwoa Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeeli Zarzd nie zwoa go w
terminie okrelonym w Statucie lub bezwzgldnie obowizujcych przepisach prawa oraz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeeli zwoanie go uzna za wskazane. Zgodnie z § 27 ust. 3
Statutu Radzie Nadzorczej oraz kademu z czonków Rady Nadzorczej przysuguje równie
prawo dania zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz reprezentujcy co najmniej poow kapitau zakadowego lub co najmniej poow
ogóu gosów w Spóce mog zwoa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. danie zwoania
Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia okrelonych spraw w porzdku jego obrad, a take
wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzdku obrad, zgaszane przez
uprawnione podmioty, powinno by zoone Zarzdowi Spóki na pimie lub w postaci
elektronicznej oraz uzasadnione w sposób pozwalajcy na podjcie uchwa z naleytym
rozeznaniem. Projekty uchwa proponowanych do przyjcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne
istotne materiay powinny by przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opini
Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza uzna wydanie opinii za uzasadnione przed Walnym
Zgromadzeniem, czasie umoliwiajcym zapoznanie si z nimi i dokonanie ich oceny z
uwzgldnieniem postanowie Kodeksu spóek handlowych.
Walne zgromadzenie spóki publicznej zwouje si przez ogoszenie dokonywane na stronie
internetowej spóki oraz w sposób okrelony dla przekazywania informacji biecych zgodnie z
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spókach publicznych.
Ogoszenie powinno by dokonane co najmniej na dwadziecia sze dni przed terminem
walnego zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie uchwa nr 8/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. przyjo Regulamin Obrad
Walnego Zgromadzenia, który okrela zasady i tryb posiedze walnego zgromadzenia, zarówno
zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych.
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia okrela warunki, jakie speni powinni akcjonariusze,
aby móc uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mog uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo gosu
osobicie lub poprzez swoich przedstawicieli, w tym penomocników. Zgodnie z zasad
swobodnego gosowania akcjonariusza, akcjonariusz moe gosowa odmiennie z kadej z
posiadanych akcji.
Penomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa gosu
udziela si na pimie oraz zacza si je do protokou Walnego Zgromadzenia lub w formie
elektronicznej. O udzieleniu penomocnictwa w formie elektronicznej, naley zawiadomi Spók,
dokadajc wszelkich stara, aby moliwa bya skuteczna weryfikacja wanoci penomocnictwa.
W przypadku penomocnictwa udzielonego w jzyku obcym, do protokou zacza si je wraz z
jego odpowiednim tumaczeniem przysigym na jzyk polski. Spóka udostpni na stronie
internetowej wzór formularza pozwalajcego na wykonywanie gosu przez penomocnika.
Spóka podejmuje odpowiednie dziaania suce identyfikacji akcjonariusza i penomocnika w
celu weryfikacji wanoci penomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta
moe polega midzy innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do
akcjonariusza i penomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia penomocnictwa.
Jedna akcja zapewnia jeden gos. Emitent nie emitowa akcji uprzywilejowanych co do gosu.
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Gosowanie jest jawne. Tajne gosowanie zarzdza si przy wyborach czonków wadz spóki i jej
likwidatorów oraz gosowaniu nad ich odwoaniem, gosowaniu o pocigniciu do
odpowiedzialnoci wskazanych powyej osób, w sprawach osobowych, na wniosek choby
jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.
Uchwaa w sprawie zmiany przedmiotu przedsibiorstwa zapada w jawnym gosowaniu
imiennym.
Gosowanie moe odbywa si przy wykorzystaniu elektronicznych noników informacji, nie
oznacza to jednak moliwoci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
rodków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 4065 Kodeksu spóek handlowych.
Walne zgromadzenia odbywaj si w siedzibie Spóki.
Uchway Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgldn wikszoci gosów o ile bezwzgldnie
obowizujce przepisy prawa lub Statut Spóki przewiduj surowsze warunki ich podjcia.
Statut Spóki wymaga bezwzgldnej wikszoci ¾ gosów oddanych przy obecnoci
akcjonariuszy przedstawiajcych co najmniej 50% kapitau zakadowego Spóki dla wanoci
uchwa dotyczcych usunicia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objtych wczeniej
porzdkiem obrad. W przypadku, gdy o usunicie spraw z porzdku dziennego wnosi Zarzd
Spóki, uchwaa wymaga bezwzgldnej wikszoci gosów.
Usunicie z porzdku obrad Walnego Zgromadzenia spraw umieszczonych na danie
zgoszone na podstawie art. 400 – 401 Kodeksu spóek handlowych przez uprawnionego
akcjonariusza, wymaga zgody akcjonariusza, który takie danie zgosi.
Podjcie uchway dotyczcej odpowiedzialnoci akcjonariusza wobec Spóki z jakiegokolwiek
tytuu wymaga bezwzgldnej wikszoci ¾ gosów oddanych przy obecnoci akcjonariuszy
reprezentujcych co najmniej 50% wszystkich akcji Emitenta uprawniajcych do gosowania przy
podjciu takiej uchway.
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia okrela szczegóowe zasady sporzdzania listy
akcjonariuszy uprawnionych do udziau w Walnym zgromadzeniu oraz listy obecnoci, wraz z
zasadami weryfikacji tosamoci akcjonariuszy lub ich penomocników oraz uprawnieniami
akcjonariuszy w zakresie moliwoci przegldania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu lub w zakresie sprawdzenia listy obecnoci.
Regulamin okrela take warunki tworzenia komisji skrutacyjnej, zasady penienia funkcji
przewodniczcego Walnego Zgromadzenia jak równie okrela warunki wyboru Rady Nadzorczej
w gosowaniu oddzielnymi grupami.
W Regulaminie uregulowano take zasady udzielania informacji na temat Spóki, podczas
Walnych Zgromadze, z uwzgldnieniem przepisów regulujcych zasady wykonywania
obowizków informacyjnych przez spóki publiczne.
25.2.6.

Opis postanowie Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogyby
spowodowa opó nienie, odroczenie, lub uniemoliwienie zmiany kontroli nad
Emitentem

Statut Emitenta nie zawiera postanowie, które mogyby spowodowa opónienie, odroczenie lub
uniemoliwienie zmiany kontroli nad Emitentem.
25.2.7.

Wskazanie postanowie Statutu Emitenta lub regulaminów regulujcych
progow wielko posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest
ujawnienie wielkoci posiadanych akcji przez Akcjonariusza

Statut nie zawiera postanowie regulujcych progow wielko posiadanych akcji, po
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.
25.2.8.

Opis zasad i warunków naoonych zapisami umowy i Statutu Emitenta,
regulacjami którym podlegaj zmiany kapitau w przypadku, gdy te s bardziej
rygorystyczne ni okrelone wymogami obowizujcego prawa

Statut nie okrela warunków, którym podlegaj zmiany kapitau zakadowego w sposób bardziej
rygorystyczny ni przepisy Kodeksu spóek handlowych.
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ROZDZIA 26. ISTOTNE UMOWY
Umowy istotne zawierane w zwykym toku dziaalno ci
Emitent nie jest stron istotnych umów zawieranych w ramach zwykego toku dziaalnoci.
Umowy istotne zawierane poza zwykym tokiem dziaalno ci
Umowa o kredyt w rachunku biecym nr M0002380 zawarta w dniu 11 czerwca 2010 roku
pomidzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzib we Wrocawiu (Bank).
Przedmiotem umowy jest okrelenie warunków udzielenia Emitentowi kredytu w wysokoci 5 mln
PLN z przeznaczeniem na finansowanie biecej dziaalnoci Emitenta. Kredyt oprocentowany
jest wedug stawki bazowej WIBOR dla jednomiesicznych depozytów midzybankowych,
powikszonej o mar Banku. Stopa odsetek za opónienie stanowi trzykrotno stopy
oprocentowania kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
Termin spaty kredytu - 11 czerwca 2011 roku.
Zabezpieczenia spaty kredytu:
•

penomocnictwo dla Banku do dysponowania rodkami pieninymi Emitenta na
aktualnych lub przyszych rachunkach prowadzonych w Banku,

•

cesja wierzytelnoci z wybranych umów handlowych na kwot nie nisz ni 2,8 mln PLN,

•

owiadczenie Emitenta o poddaniu si egzekucji bankowej na podstawie bankowego tytuu
egzekucyjnego do kwoty 7,5 mln PLN, Bank moe wystpi do sdu o nadanie
bankowemu tytuowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnoci do dnia 10 czerwca 2014 roku

Strony w dniu 11 czerwca 2010 roku zawary umow o przelew wierzytelnoci do kwoty nie
niszej ni 2,8 mln PLN.
Umowa istotna ze wzgldu na warto.
Umowa sprzeda y udziaów spóki VanityStyle Sp. z o.o. z dnia 24 maja 2010 roku
Stronami umowy s trzy osoby fizyczne i Bonus Systems Polska S.A. z siedzib w Warszawie
(Zbywcy) oraz Emitent (Kupujcy).
Przedmiotem umowy jest zbycie 24 sporód 25 udziaów spóki VanityStyle Sp. z o.o.
Cena sprzeday udziaów 3.072.000,00 PLN, na któr skada si podstawowa cena sprzeday w
wysokoci 2.880.000 PLN oraz dodatkowa cena sprzeday w wysokoci 192.000,00 PLN, której
zapata uzaleniona bya od osignicia przez VanityStyle Sp. z o.o. na dzie 31 lipca 2010 roku
wynik finansowy brutto w ukadzie narastajcym powyej 0 (zero) PLN. z zastrzeeniem, e
Emitent nie by zobowizany do uiszczenia ceny dodatkowej wobec niespenienia si warunku.
Umowa istotna ze wzgldu na warto oraz znaczenie transakcji dla budowy grupy kapitaowej
Emitenta.
Umowa inwestycyjna zawarta w dniu 8 listopada 2010 r. pomidzy Emitentem (Inwestor) a
Mikoajem Nawackim prowadz cym dziaalno  gospodarcz pod nazw CALYPSO Mikoaj
Nawacki (Przedsibiorca)
Przedmiotem umowy jest okrelenie warunków inwestycji Inwestora w rozwój przedsibiorstwa
Przedsibiorcy poprzez wsparcie finansowe Przedsibiorcy oraz przedsibiorstwa Calypso,
zaoenie spóki przez Przedsibiorc oraz kupno lub objcie akcji lub udziaów tej spóki przez
Inwestora.
Inwestor zobowiza si do dofinansowania przedsibiorstwa Calypso kwot czn do 3 mln
PLN
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W przypadku zaoenia spóki, Przedsibiorca w celu zwolnienia si z obowizku zwrotu poyczki
udzielonej przez Inwestora, moe zaoferowa Inwestorowi udziay lub akcje, których nabycie lub
objcie moe nastpi poprzez potrcenie umowne.
Realizacja transakcji powinna nastpi do 2013 r.
Liczba akcji lub udziaów, które mog by objte lub nabyte przez Inwestora nie bdzie nisza ni
10% i nie wysza ni 21%.
Inwestorowi do dnia 31 grudnia 2018 r., lecz nie duej ni do dnia okrelonego przez strony jako
ostateczny etap realizacji inwestycji, przysugiwa bdzie prawo pierwokupu, w przypadku:
•

zaoferowania przez Przedsibiorc osobie trzeciej kupna przedsibiorstwa Calypso lub
jego czci,

•

zaoferowania przez Przedsibiorc osobie trzeciej kupna akcji lub udziaów posiadanych
przez Przedsibiorc.

Umowa okrela warunku odstpienia przez Inwestora od umowy.
Umowa po yczki zawarta w dniu 8 listopada 2010 r. pomidzy Emitentem (Po yczkodawca)
a Mikoajem Nawackim prowadz cym dziaalno  gospodarcz pod nazw CALYPSO
Mikoaj Nawacki (Po yczkobiorca).
Przedmiotem umowy jest okrelenie warunków poyczki w kwocie 3 mln PLN
Poyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym, w oparciu o stawk WIBOR 3M i dodatkow
mar.
Ostateczny termin spaty poyczki - 9 listopada 2013 r.
Umowa okrela nastpujce zabezpieczenie umowy:
•

zastaw rejestrowy na sprzcie okrelonym w zaczniku do umowy, wraz z cesj z polisy
ubezpieczeniowej,

•

zastaw rejestrowy na sprzcie zakupionym przez Poyczkobiorc, wraz z cesj z polisy
ubezpieczeniowej,

•

weksel in blanco,

•

dobrowolne poddanie si egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 3 mln PLN.

Umowa okrela warunki jej wypowiedzenia.
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ROZDZIA 27. POSTPOWANIA SDOWE I ARBITRA OWE
Wedug owiadczenia Zarzdu Emitenta oraz podmiotów zalenych Emitenta na Dzie
Zatwierdzenia Prospektu nie tocz si i w okresie ostatnich 12 miesicy nie toczyy si adne
postpowania przed organami rzdowymi ani inne postpowania sdowe lub arbitraowe, które
mogy mie lub miay w niedawnej przeszoci istotny wpyw na sytuacj finansow lub
rentowno Emitenta lub jego Grupy Kapitaowej.
Wedug owiadczenia Zarzdu Emitenta oraz podmiotów zalenych Emitenta na Dzie
Zatwierdzenia Prospektu nie istniej podstawy do ewentualnego wszczcia takich postpowa w
przyszoci.
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ROZDZIA 28. OPODATKOWANIE DOCHODÓW ZWIZANYCH Z
POSIADANIEM
I
OBROTEM
PAPIERAMI
WARTOCIOWYMI
28.1. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytuu dywidendy
odbywa si wedug nastpujcych zasad, okrelonych przez przepisy Ustawy z dnia 26 lipca
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych:
•

podstaw opodatkowania stanowi cay przychód uzyskany z tytuu dywidendy,

•

przychodu z tytuu dywidendy nie czy si z dochodami opodatkowanymi na zasadach
okrelonych w art. 27 Ustawy o PDOF (art. 30a ust. 7 Ustawy o PDOF),

•

podatek wynosi 19% uzyskanego przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PDOF),

•

patnikiem podatku jest podmiot wypacajcy dywidend, który potrca kwot podatku z
przypadajcej do wypaty sumy oraz wpaca j na rachunek waciwego dla patnika urzdu
skarbowego.

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa si wedug nastpujcych
zasad, okrelonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych:
•

podstaw opodatkowania stanowi cay przychód z tytuu dywidendy,

•

podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych), o ile odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania nie stanowi inaczej,

•

Zwalnia si od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytuu udziau w zyskach osób prawnych, jeeli spenione s cznie
nastpujce warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych):
a.

wypacajcym dywidend oraz inne przychody z tytuu udziau w zyskach osób
prawnych jest spóka bdca podatnikiem podatku dochodowego, majca siedzib
lub zarzd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b.

uzyskujcym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytuu udziau
w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt a, jest spóka podlegajca w
Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym ni Rzeczpospolita Polska pastwie
czonkowskim Unii Europejskiej lub w innym pastwie nalecym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caoci swoich
dochodów, bez wzgldu na miejsce ich osigania,

c.

spóka, o której mowa w pkt b, posiada bezporednio nie mniej ni 10% udziaów
(akcji) w kapitale spóki, o której mowa w pkt a,

d.

odbiorc dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytuu
udziau w zyskach osób prawnych jest:
•

spóka, o której mowa w pkt b, albo

•

zagraniczny zakad spóki, o której mowa w pkt b.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spóka uzyskujca dochody (przychody) z
dywidend oraz inne przychody z tytuu udziau w zyskach osób prawnych, majcych siedzib lub
zarzd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada udziay (akcje) w spóce wypacajcej te
nalenoci w wysokoci, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równie zastosowanie w
przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziaów (akcji), przez spók
uzyskujc dochody z tytuu udziau w zysku osoby prawnej majcej siedzib lub zarzd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upywa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku
niedotrzymania warunku posiadania udziaów (akcji), w ustalonej wysokoci, nieprzerwanie przez
okres dwóch lat, spóka jest obowizana do zapaty podatku, wraz z odsetkami za zwok, w
wysokoci 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesica nastpujcego po miesicu, w
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którym utracia prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza si od nastpnego dnia po dniu, w którym
po raz pierwszy skorzystaa ze zwolnienia.
Zwolnienie stosuje si odpowiednio do podmiotów wymienionych w zaczniku nr 4 do Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Patnikiem podatku jest spóka wypacajca dywidend, która potrca kwot zryczatowanego
podatku dochodowego z przypadajcej do wypaty sumy oraz wpaca j na rachunek waciwego
dla podatnika urzdu skarbowego (art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze sprzeda y papierów warto ciowych
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpatnego zbycia papierów
wartociowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikajcych
oraz z odpatnego zbycia udziaów w spókach majcych osobowo prawn, podatek
dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o PDOF). Wyjtkiem od
przedstawionej zasady jest odpatne zbywanie papierów wartociowych i pochodnych
instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikajcych, jeeli czynnoci te
wykonywane s w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej (ust. 4). Dochodów
(przychodów) z przedmiotowych tytuów nie czy si z pozostaymi dochodami opodatkowanymi
na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o PDOF, jest:
•

rónica midzy sum przychodów uzyskanych z tytuu odpatnego zbycia papierów
wartociowych a kosztami uzyskania przychodów, okrelonymi na podstawie art. 22 ust. 1f
lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeeniem art. 24 ust. 13 i 14,

•

rónica midzy sum przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikajcych z papierów
wartociowych, o których mowa w art. 3 ust. pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie, a kosztami
uzyskania przychodów, okrelonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

•

rónica midzy sum przychodów uzyskanych z tytuu odpatnego zbycia pochodnych
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikajcych a kosztami uzyskania
przychodów, okrelonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

•

rónica midzy sum przychodów uzyskanych z tytuu odpatnego zbycia udziaów w
spókach majcych osobowo prawn a kosztami uzyskania przychodów, okrelonymi na
podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,

•

rónica pomidzy wartoci nominaln objtych udziaów (akcji) w spókach majcych
osobowo prawn albo wkadów w spódzielniach w zamian za wkad niepieniny w innej
postaci ni przedsibiorstwo lub jego zorganizowana cz a kosztami uzyskania
przychodów okrelonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osignita w roku podatkowym.

Po zakoczeniu roku podatkowego podatnik jest obowizany w zeznaniu podatkowym, o którym
mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PDOF, wykaza dochody uzyskane w roku podatkowym
m.in. z odpatnego zbycia papierów wartociowych i dochody z odpatnego zbycia pochodnych
instrumentów finansowych, a take dochody z realizacji praw z nich wynikajcych oraz z
odpatnego zbycia udziaów w spókach majcych osobowo prawn oraz z tytuu objcia
udziaów (akcji) w spókach majcych osobowo prawn albo wkadów w spódzielniach w
zamian za wkad niepieniny w postaci innej ni przedsibiorstwo lub jego zorganizowana
cz, i obliczy naleny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o PDOF).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o PDOF, zastosowanie stawki podatkowej, wynikajcej z umów
zapobiegajcych podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod
warunkiem przedstawienia patnikowi przez podatnika zawiadczenia o miejscu zamieszkania za
granic dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez waciwy organ
administracji podatkowej.
Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze sprzeda y papierów warto ciowych
Dochody osigane przez osoby prawne ze sprzeday papierów wartociowych podlegaj
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowicy rónic pomidzy przychodem, czyli kwot
uzyskan ze sprzeday papierów wartociowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli
wydatkami poniesionymi na nabycie lub objcie papierów wartociowych. Dochód ze sprzeday
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papierów wartociowych czy si z pozostaymi dochodami i podlega opodatkowaniu na
zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o PDOP, osoby prawne, które dokonay sprzeday papierów
wartociowych, zobowizane s do wpacania na rachunek waciwego urzdu skarbowego
zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od pocztku roku podatkowego.
Zaliczka obliczana jest jako rónica pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od
pocztku roku podatkowego a sum zaliczek zapaconych za poprzednie miesice tego roku.
Podatnik moe równie wybra uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), okrelony w
art. 25 ust. 6-7 Ustawy o PDOP.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP zastosowanie stawki podatkowej, wynikajcej z umów
zapobiegajcych podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod
warunkiem przedstawienia patnikowi przez podatnika zawiadczenia o siedzibie za granic dla
celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez waciwy organ administracji
podatkowej.

28.2. Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z ustaw o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze
spadku lub darowizny, praw majtkowych, w tym równie praw zwizanych z posiadaniem
papierów wartociowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeeli:
•

w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany by
obywatelem polskim lub mia miejsce staego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, lub

•

prawa majtkowe dotyczce papierów wartociowych s wykonywane na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wysoko stawki podatku od spadków i darowizn jest zrónicowana i zaley od rodzaju
pokrewiestwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomidzy spadkobierc i
spadkodawc albo pomidzy darczyc i obdarowanym.

28.3. Podatek od czynno ci cywilnoprawnych
Co do zasady sprzeda akcji dopuszczonych do publicznego obrotu bdzie podlegaa
opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych, którego stawka, w wietle art. 7 ust. 1
pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, wynosi
1%.
W myl przepisu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, sprzeda praw
majtkowych, bdcych instrumentami finansowymi:
•

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,

•

dokonywan za porednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,

•

dokonywan w ramach obrotu zorganizowanego,

•

dokonywan poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne
firmy inwestycyjne, jeeli prawa te zostay nabyte przez te firmy w ramach obrotu
zorganizowanego,

stanowi czynno cywilnoprawn zwolnion od podatku od czynnoci cywilnoprawnych.

28.4. Odpowiedzialno  patnika
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
patnik, który nie wykona cicego na nim obowizku obliczenia i pobrania od podatnika
podatku i wpacenia go we waciwym terminie organowi podatkowemu, odpowiada za podatek
niepobrany lub podatek pobrany a niewpacony.
Patnik odpowiada za te nalenoci caym swoim majtkiem. Odpowiedzialno ta jest niezalena
od woli patnika.
Przepisów o odpowiedzialnoci patnika nie stosuje si wycznie w przypadku, jeeli odrbne
przepisy stanowi inaczej albo jeeli podatek nie zosta pobrany z winy podatnika.
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ROZDZIA 29. REGULACJE DOTYCZCE RYNKU KAPITAOWEGO
29.1. Opis ogranicze w swobodzie przenoszenia papierów warto ciowych
29.1.1.

Statut Spóki

Statut Emitenta nie zawiera ogranicze w swobodzie przenoszenia papierów wartociowych.
29.1.2.

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ustawa o Ofercie Publicznej

Obrót papierami wartociowymi Emitenta, jako spóki publicznej, podlega ograniczeniom
okrelonym w Ustawie o ofercie oraz w Ustawie o obrocie.
Zgodnie z art. 19 Ustawy o obrocie, jeeli ustawa nie stanowi inaczej:
•

papiery wartociowe objte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mog by przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym wycznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,

•

dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu
papierami wartociowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym
wymaga porednictwa firmy inwestycyjnej.

Czonkowie zarzdu, rady nadzorczej, prokurenci lub penomocnicy emitenta lub wystawcy, jego
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostajce z tym emitentem lub wystawc w
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mog nabywa lub
zbywa na rachunek wasny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczcych
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powizanych oraz dokonywa na
rachunek wasny lub osoby trzeciej innych czynnoci prawnych, powodujcych lub mogcych
powodowa rozporzdzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu
zamknitego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie. Okresem zamknitym jest:
•

okres od wejcia w posiadanie przez osob fizyczn informacji poufnej dotyczcej emitenta
lub instrumentów finansowych, speniajcych warunki okrelone w art. 156 ust. 4 Ustawy o
obrocie do przekazania tej informacji do publicznej wiadomoci,

•

w przypadku raportu rocznego – dwa miesice przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomoci lub okres pomidzy kocem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomoci, gdyby okres ten by krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba,
e osoba fizyczna nie posiadaa dostpu do danych finansowych, na podstawie których
zosta sporzdzony raport,

•

w przypadku raportu pórocznego – miesic przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomoci lub okres pomidzy dniem zakoczenia danego pórocza a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomoci, gdyby okres ten by krótszy od pierwszego ze
wskazanych, chyba, e osoba fizyczna nie posiadaa dostpu do danych finansowych, na
podstawie których zosta sporzdzony raport,

•

w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomoci lub okres pomidzy dniem zakoczenia danego kwartau a
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomoci, gdyby okres ten by krótszy od
pierwszego ze wskazanych, chyba, e osoba fizyczna nie posiadaa dostpu do danych
finansowych, na podstawie których zosta sporzdzony raport.

Osoby wchodzce w skad organów zarzdzajcych lub nadzorczych emitenta albo bdce
prokurentami, inne osoby penice w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze,
które posiadaj stay dostp do informacji poufnych dotyczcych bezporednio lub porednio
tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierajcych wpyw na jego
rozwój i perspektywy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, s obowizane do przekazywania
do KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powizane, o których
mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie, na wasny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia
akcji emitenta, praw pochodnych dotyczcych akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych powizanych z tymi papierami wartociowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub bdcych przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
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Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie, kady:
•

kto osign lub przekroczy 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90%
ogólnej liczby gosów w spóce publicznej, lub

•

posiada co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby gosów w tej spóce, a w wyniku zmniejszenia tego udziau osign odpowiednio
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby
gosów, lub

•

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziau ponad 10% ogólnej liczby gosów, o
co najmniej 2% ogólnej liczby gosów w spóce publicznej, której akcje dopuszczone s do
obrotu na rynku oficjalnych notowa giedowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby gosów
w spóce publicznej, której akcje dopuszczone s do innego rynku regulowanego, lub

•

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziau ponad 33% ogólnej liczby gosów, o
co najmniej 1% ogólnej liczby gosów,

jest zobowizany zawiadomi o tym KNF oraz spók, nie póniej ni w terminie 4 dni roboczych
od dnia, w którym dowiedzia si o zmianie udziau w ogólnej liczbie gosów lub przy zachowaniu
naleytej starannoci móg si o niej dowiedzie, a w przypadku zmiany wynikajcej z nabycia
akcji spóki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie póniej ni w terminie 6
dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji, przy czym za dni sesyjne uwaa si dni sesyjne
ustalone przez spók prowadzc rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami
Ustawy o obrocie oraz ogoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.
Zawiadomienie powinno zawiera informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodujcego zmian
udziau, której dotyczy zawiadomienie a take podmiotach zalenych od akcjonariusza
dokonujcego zawiadomienia, posiadajcych akcje spóki oraz o osobach o których mowa w art.
87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Zawiadomienie powinno zawiera równie informacje o liczbie akcji
posiadanych przed zmian udziau i ich procentowym udziale w kapitale zakadowym spóki oraz
o liczbie gosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie gosów, o liczbie
aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakadowym oraz o liczbie
gosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie gosów, z zastrzeeniem, e w
przypadku gdy podmiot posiada akcje rónego rodzaju, zawiadomienie powinno zawiera
wymienione w niniejszym zadaniu informacje odrbnie dla kadego rodzaju. Zawiadomienie
zwizane z osigniciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby gosów powinno dodatkowo
zawiera informacje dotyczce zamiarów dalszego zwikszania udziau w ogólnej liczbie gosów
w okresie 12 miesicy od zoenia zawiadomienia oraz celu zwikszania tego udziau. W
przypadku kadorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, naley niezwocznie, nie póniej ni w
terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformowa o tym KNF oraz spók.
Zawiadomienie moe by sporzdzone w jzyku angielskim. Obowizek dokonania
zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów
wartociowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana
udziau w ogólnej liczbie gosów w spóce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje
osignicia lub przekroczenia progu ogólnej liczby gosów, z którym wie si powstanie tych
obowizków. Obowizki okrelone w art. 69 Ustawy o ofercie spoczywaj równie na podmiocie,
który osign lub przekroczy okrelony próg ogólnej liczby gosów w zwizku z zajciem innego
ni czynno prawna zdarzenia prawnego; nabywaniem lub zbywaniem instrumentów
finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowizek nabycia ju wyemitowanych
akcji spóki publicznej oraz porednim nabyciem akcji spóki publicznej. W przypadku, gdy
obowizek zawiadomienie powsta w zwizku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów
finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowizek nabycia ju wyemitowanych
akcji spóki publicznej, zawiadomienie powinno zawiera równie informacj o: liczbie gosów
oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie gosów jak posiadacz instrumentu finansowego
osignie w wyniku nabycia akcji, dacie lub terminie, w którym nastpi nabycie akcji, dacie
wyganicia instrumentu finansowego.
Ponadto, obowizki okrelone w art. 69 Ustawy o ofercie powstaj w przypadku gdy prawa gosu
s zwizane z papierami wartociowymi stanowicymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to
sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywa
prawo gosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa gosu uwaa
si za nalece do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
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Stosownie do art. 72 Ustawy o ofercie, nabycie akcji spóki publicznej w liczbie powodujcej
zwikszenie udziau w ogólnej liczbie gosów o wicej ni 10% ogólnej liczby gosów w okresie
krótszym ni 60 dni przez podmiot, którego udzia w ogólnej liczbie gosów w tej spóce wynosi
mniej ni 33% albo o wicej ni 5% ogólnej liczby gosów w okresie krótszym ni 12 miesicy
przez podmiot, którego udzia w ogólnej liczbie gosów w tej spóce wynosi co najmniej 33%,
moe nastpi wycznie w wyniku ogoszenia wezwania do zapisywania si na sprzeda lub
zamian tych akcji w liczbie nie mniejszej ni odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby gosów.
Ponadto, przekroczenie:
•

33% ogólnej liczby gosów w spóce publicznej moe nastpi wycznie w wyniku
ogoszenia wezwania do zapisywania si na sprzeda lub zamian akcji tej spóki w liczbie
zapewniajcej osignicie 66% ogólnej liczby gosów, za wyjtkiem przypadku, gdy
przekroczenie 33% ogólnej liczby gosów ma nastpi w wyniku ogoszenia wezwania, o
którym mowa w podpunkcie poniej (art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie),

•

66% ogólnej liczby gosów w spóce publicznej moe nastpi wycznie w wyniku
ogoszenia wezwania do zapisywania si na sprzeda lub zamian wszystkich pozostaych
akcji tej spóki (art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie),

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastpio w wyniku w wyniku
poredniego nabycia akcji, objcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w ofercie publicznej lub w
ramach wnoszenia ich do spóki jako wkadu niepieninego, poczenia lub podziau spóki, w
wyniku zmiany statutu spóki, wyganicia uprzywilejowania akcji lub zajcia innego ni czynno
prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest zobowizany, w terminie 3 miesicy od
przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogoszenia wezwania do zapisywania si na
sprzeda lub zamian akcji tej spóki w liczbie powodujcej osignicie 66% ogólnej liczby
gosów (dotyczy przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostaych akcji tej spóki (dotyczy
przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji w liczbie powodujcej osignicie odpowiednio
nie wicej ni 33% lub 66% ogólnej liczby gosów, chyba e w tym terminie udzia akcjonariusza
w ogólnej liczbie gosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie wicej ni 33% lub 66%
ogólnej liczby gosów w wyniku podwyszenia kapitau zakadowego, zmiany statutu spóki lub
wyganicia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o ofercie).
Obowizek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 2 ma zastosowanie take w przypadku,
gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby gosów w spóce publicznej
nastpio w wyniku dziedziczenia, po którym udzia w ogólnej liczbie gosów uleg dalszemu
zwikszeniu, z tym, e termin trzymiesiczny liczy si od dnia, w którym nastpio zdarzenie
powodujce zwikszenie udziau w ogólnej liczbie gosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy
o ofercie). Ponadto, przepis art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie stosuje si odpowiednio do
podmiotu, który porednio naby akcje spóki publicznej (art. 74 ust. 4 Ustawy o ofercie).
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesicy po przeprowadzeniu wezwania ogoszonego zgodnie z
art. 74 ust. 1 lub 2 Ustawy o ofercie naby – po cenie wyszej, ni cena okrelona w tym
wezwaniu – kolejne akcje tej spóki, w inny sposób ni w ramach wezwa lub wykonania
obowizku, o którym mowa w art. 83 Ustawy o ofercie, jest obowizany, w terminie miesica od
tego nabycia, do zapacenia rónicy ceny wszystkim osobom, które zbyy akcje w tym wezwaniu,
z wyczeniem osób, od których akcje zostay nabyte po cenie obnionej w przypadku
okrelonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o ofercie.
Obowizki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstaj w przypadku nabywania akcji w
obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spóki jako wkadu niepieninego oraz w
przypadku poczenia lub podziau spóki (art. 75 ust. 1 ustawy).
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o ofercie, obowizki wskazane w art. 72 i 73 ustawy nie powstaj
w przypadku nabywania akcji od Skarbu Pastwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w
okresie 3 lat od dnia zakoczenia sprzeday przez Skarb Pastwa akcji w wyniku pierwszej oferty
publicznej.
Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy obowizki, o których mowa w art. 72-74 ustawy, nie powstaj w
przypadku nabywania akcji:
•
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•

od podmiotu wchodzcego w skad tej samej grupy kapitaowej, w tym przypadku nie
stosuje si art. 5 Ustawy o ofercie,

•

w trybie okrelonym przepisami prawa upadociowego i naprawczego oraz w
postpowaniu egzekucyjnym,

•

zgodnie z umow o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawart przez uprawnione
podmioty na warunkach okrelonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych
zabezpieczeniach finansowych,

•

obcionych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika, uprawnionego na podstawie
innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia, polegajcego na przejciu na wasno
przedmiotu zastawu,

•

w drodze dziedziczenia, za wyjtkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust.
5 ustawy.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie, przedmiotem obrotu nie mog by akcje obcione
zastawem, do chwili jego wyganicia, za wyjtkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji nastpuje
w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powoanej wyej
Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych.
Zgodnie z art. 76 Ustawy o ofercie, w zamian za akcje bdce przedmiotem wezwania do
zapisywania si na zamian akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 72 i art. 7
Ustawy o ofercie, mog by nabywane wycznie akcje innej spóki, kwity depozytowe, listy
zastawne, które s zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Pastwa. W zamian
za akcje bdce przedmiotem wezwania do zapisywania si na zamian akcji, w przypadku
wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o ofercie mog by nabywane wycznie
zdematerializowane akcje innej spóki albo inne zdematerializowane zbywalne papiery
wartociowe dajce prawo gosu w spóce. W przypadku, gdy przedmiotem wezwania maj by
wszystkie pozostae akcje spóki, wezwanie musi przewidywa moliwo sprzeday akcji przez
podmiot zgaszajcy si w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust.
1-3 ustawy.
Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o ofercie, ogoszenie wezwania nastpuje po ustanowieniu
zabezpieczenia w wysokoci nie mniejszej ni 100% wartoci akcji, które maj by przedmiotem
wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno by udokumentowane zawiadczeniem banku
lub innej instytucji finansowej udzielajcej zabezpieczenia lub poredniczcej w jego udzieleniu.
Wezwanie jest ogaszane i przeprowadzane za porednictwem podmiotu prowadzcego
dziaalno maklersk na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowizany, nie póniej
ni na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego
zawiadomienia o zamiarze jego ogoszenia KNF oraz spóki prowadzcej rynek regulowany, na
którym s notowane dane akcje i doczenia do niego treci wezwania (art. 77 ust. 2 ustawy).
Odstpienie od ogoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba e po jego ogoszeniu inny
podmiot ogosi wezwanie dotyczce tych samych akcji, a odstpienie od wezwania ogoszonego
na wszystkie pozostae akcje spóki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogosi
wezwanie na wszystkie pozostae akcje tej spóki po cenie nie niszej ni w tym wezwaniu (art.
77 ust. 3 ustawy). Po ogoszeniu wezwania, podmiot obowizany do ogoszenia wezwania oraz
zarzd spóki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informacj o tym wezwaniu, wraz z jego
treci, przedstawicielom zakadowych organizacji zrzeszajcych pracowników spóki, a w
przypadku ich braku, bezporednio pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). W przypadku, gdy akcje
bdce przedmiotem wezwania s dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innym pastwie czonkowskim, podmiot ogaszajcy wezwanie
jest obowizany zapewni na terytorium tego pastwa szybki i atwy dostp do wszelkich
informacji i dokumentów, które s przekazane do publicznej wiadomoci w zwizku z wezwanie,
w sposób okrelony przepisami pastwa czonkowskiego (art. 77 ust. 6 ustawy). Po otrzymaniu
zawiadomienia KNF moe, najpóniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczcia przyjmowania
zapisów, zgosi danie wprowadzenia niezbdnych zmian lub uzupenie w treci wezwania lub
przekazania wyjanie dotyczcych jego treci, w terminie okrelonym w daniu, nie krótszym
ni 2 dni (art. 78 ust. 1 ustawy). danie KNF dorczone podmiotowi prowadzcemu dziaalno
maklersk na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za porednictwem którego jest ogoszone i
prowadzone wezwanie, uwaa si za dorczone podmiotowi obowizanemu do ogoszenia
wezwania. W okresie pomidzy zawiadomieniem KNF oraz spóki prowadzcej rynek
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regulowany, na którym s notowane dane akcje, o zamiarze ogoszenia wezwania a
zakoczeniem wezwania, podmiot zobowizany do ogoszenia wezwania oraz podmioty zalene
od niego lub wobec niego dominujce, a take podmioty bdce stronami zawartego z nim
porozumienia, dotyczcego nabywania przez te podmioty akcji spóki publicznej lub zgodnego
gosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczcego istotnych spraw spóki, mog nabywa akcje
spóki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim
okrelony i jednoczenie nie mog zbywa takich akcji, ani zawiera umów, z których mógby
wynika obowizek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz nie mog
nabywa porednio akcji spóki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 ustawy). Po
zakoczeniu wezwania podmiot, który ogosi wezwanie jest obowizane zawiadomi w trybie, o
którym mowa w art. 69 Ustawy o ofercie, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym
udziale w ogólnej liczbie gosów osignitym w wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 ustawy).
Cena akcji, proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o ofercie, powinna
zosta ustalona na zasadach okrelonych w art. 79 ustawy.
Wyliczone wyej obowizki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o ofercie, spoczywaj równie
na:
•

podmiocie, który osign lub przekroczy okrelony w ustawie próg ogólnej liczby gosów
w zwizku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w zwizku z
akcjami spóki publicznej,

•

funduszu inwestycyjnym, take w przypadku, gdy osignicie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby gosów okrelonego w tych przepisach nastpuje w zwizku z
posiadaniem akcji cznie przez:

•

•

inne fundusze inwestycyjne zarzdzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych,

•

inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zarzdzane przez ten sam podmiot,

podmiocie, w przypadku którego osignicie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby gosów okrelonego w tych przepisach nastpuje w zwizku z posiadaniem akcji:
•

przez osob trzeci w imieniu wasnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
z wyczeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynnoci, o których mowa w
art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie,

•

w ramach wykonywania czynnoci polegajcych na zarzdzaniu portfelami, w skad
których wchodzi jeden lub wiksza liczba instrumentów finansowych, zgodnie z
przepisami Ustawy o obrocie oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zakresie
akcji wchodzcych w skad zarzdzanych portfeli papierów wartociowych, z których
podmiot ten, jako zarzdzajcy, moe w imieniu zleceniodawców wykonywa prawo
gosu na walnym zgromadzeniu,

•

przez osob trzeci, z któr podmiot ten zawar umow, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa gosu,

•

penomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu
zosta upowaniony do wykonywania prawa gosu z akcji spóki publicznej, jeeli
akcjonariusz ten nie wyda wicych dyspozycji co do gosowania,

•

wszystkich podmiotach cznie, które czy pisemne lub ustne porozumienie dotyczce
nabywania przez te podmioty akcji spóki publicznej lub zgodnego gosowania na walnym
zgromadzeniu lub prowadzenia trwaej polityki wobec spóki, chociaby tylko jeden z tych
podmiotów podj lub zamierza podj czynnoci powodujce powstanie tych obowizków,

•

podmiotach, które zawieraj porozumienie, o którym mowa w punkcie powyszym,
posiadajc akcje spóki publicznej w liczbie zapewniajcej cznie osignicie lub
przekroczenie danego progu ogólnej liczby gosów okrelonego w tych przepisach.

W przypadkach wskazanych w ostatnim i przedostatnim punkcie, obowizki mog by
wykonywane przez jedn ze stron porozumienia, wskazan przez strony porozumienia. Istnienie
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porozumienia, o którym mowa w punkcie przedostatnim, domniemywa si w przypadku
posiadania akcji spóki publicznej przez:
•

maonków, ich wstpnych, zstpnych i rodzestwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak równie osoby pozostajce w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,

•

osoby pozostajce we wspólnym gospodarstwie domowym,

•

mocodawc lub jego penomocnika, nie bdcego firm inwestycyjn, upowanionego do
dokonywania na rachunku papierów wartociowych czynnoci zbycia lub nabycia papierów
wartociowych,

•

jednostki powizane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowoci.

Ponadto, obowizki wskazane wyej powstaj równie w przypadku, gdy prawa gosu s
zwizane z papierami wartociowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi
moe on dysponowa wedug wasnego uznania.
Do liczby gosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyej obowizków, wlicza si:
•

po stronie podmiotu dominujcego – liczb gosów posiadanych przez jego podmioty
zalene,

•

po stronie penomocnika, który zosta upowaniony do wykonywania prawa gosu w
przypadku gdy akcjonariusz nie wyda wicych dyspozycji co do gosowania – liczb
gosów z akcji spóki, objtych tym penomocnictwem,

•

liczb gosów z wszystkich akcji, nawet jeeli wykonywanie z nich prawa gosu jest
ograniczone lub wyczone z mocy statutu, umowy lub przepisów prawa.

Podmiot obowizany do wykonania obowizków okrelonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ut. 2 i
5 Ustawy o ofercie nie moe do dnia ich wykonania bezporednio lub porednio nabywa lub
obejmowa akcji spóki publicznej, w której przekroczy okrelony w tych przepisach próg ogólnej
liczby gosów.
Stosownie do art. 90 Ustawy o ofercie, przepisów rozdziau 4 ustawy, dotyczcego znacznych
pakietów akcji spóek publicznych, nie stosuje si w przypadku nabywania akcji przez firm
inwestycyjn, w celu realizacji okrelonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28
ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o obrocie, zada zwizanych z organizacj rynku regulowanego.
Ponadto, przepisów rozdziau 4 ustawy nie stosuje si w przypadku nabywania lub zbywania akcji
przez firm inwestycyjn w celu realizacji zada, o których mowa w ust. 1 art. 90 ustawy, które
cznie z akcjami ju posiadanymi w tym celu uprawniaj do wykonywania mniej ni 10 % ogólnej
liczby gosów w spóce publicznej, o ile:
•

prawa gosu przysugujce z tych akcji nie s wykonywane oraz

•

firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o
realizacj zada, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ pastwa macierzystego, o
którym mowa w art. 55a ustawy, waciwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zada
zwizanych z organizacj rynku regulowanego oraz

•

firma inwestycyjna zapewni identyfikacj akcji posiadanych w celu realizacji zada, o
których mowa w ust. 1 ustawy.

Przepisów niniejszego rozdziau, z wyjtkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie dotyczcym
art. 69 ustawy, nie stosuje si w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzeday, o której
mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Przepisów rozdziau 4 ustawy nie stosuje si w przypadku nabywania akcji w ramach systemu
zabezpieczania pynnoci rozliczania transakcji, na zasadach okrelonych przez:
•

Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie,

•

spók, której Krajowy Depozyt przekaza wykonywanie czynnoci z zakresu zada, o
których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48
ust. 15 tej ustawy,
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•

spók prowadzc izb rozliczeniow w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2
Ustawy o obrocie.

Przepisów rozdziau 4 ustawy nie stosuje si do podmiotu dominujcego towarzystwa funduszy
inwestycyjnych oraz podmiotu dominujcego firmy inwestycyjnej, wykonujcych czynnoci, o
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, ustawy pod warunkiem, e:
•

spóka zarzdzajca lub firma inwestycyjna wykonuj przysugujce im w zwizku z
zarzdzanymi portfelami prawa gosu niezalenie od podmiotu dominujcego,

•

podmiot dominujcy nie udziela bezporednio lub porednio adnych instrukcji co do
sposobu gosowania na walnym zgromadzeniu spóki publicznej,

•

podmiot dominujcy przekae do Komisji owiadczenie o spenianiu warunków, o których
mowa w pkt powyej, wraz z list zalenych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spóek
zarzdzajcych oraz firm inwestycyjnych zarzdzajcych portfelami ze wskazaniem
waciwych organów nadzoru tych podmiotów.

Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2 art. 90 Ustawy o ofercie uwaa si za spenione,
jeeli:
•

struktura organizacyjna podmiotu dominujcego oraz towarzystwa funduszy
inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej zapewnia niezaleno wykonywania prawa gosu z
akcji spóki publicznej,

•

osoby decydujce o sposobie wykonywania prawa gosu przez towarzystwo funduszy
inwestycyjnych lub firm inwestycyjn, dziaaj niezalenie,

•

w przypadku gdy podmiot dominujcy zawar z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub
firm inwestycyjn umow o zarzdzanie portfelem instrumentów finansowych - w
relacjach pomidzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firm
inwestycyjn zachowana zostaje niezaleno.

Przepisów rozdziau 4 ustawy, z wyjtkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczcym art.
69 ustawy, nie stosuje si w przypadku udzielenia penomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust.
1 pkt 4 ustawy, dotyczcego wycznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie skadane
w zwizku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego penomocnictwa powinno zawiera informacj
dotyczc zmian w zakresie praw gosu po utracie przez penomocnika moliwoci wykonywania
prawa gosu.
Ponadto, przepisów rozdziau 4 ustawy, za wyjtkiem art. 69 i art. 70 ustawy oraz art. 87 ust. 1
pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczcym art. 69 ustawy, nie stosuje si w
przypadku porozumie dotyczcych nabywania akcji spóki publicznej lub zgodnego gosowania
na walnym zgromadzeniu, dotyczcego istotnych spraw spóki, zawieranych dla ochrony praw
akcjonariuszy mniejszociowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnie okrelonych
w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 429 § 1 KSH.
Ustawa o obrocie reguluje odpowiedzialno z tytuu niedochowania obowizków, wynikajcych z
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spókach
publicznych w sposób nastpujcy:
•

na osob wymienion w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, która w czasie trwania okresu
zamknitego dokonuje czynnoci, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, KNF moe, w
drodze decyzji, naoy kar pienin do wysokoci 200 tysicy PLN chyba, e osoba ta
zlecia uprawnionemu podmiotowi, prowadzcemu dziaalno maklersk, zarzdzanie
portfelem jej papierów wartociowych w sposób, który wycza ingerencj tej osoby w
podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 ustawy),

•

na osob, która nie wykonaa lub nienaleycie wykonaa obowizek, o którym mowa w art.
160 ust. 1 ustawy, KNF moe, w drodze decyzji, naoy kar pienin do wysokoci 100
tysicy PLN chyba, e osoba ta zlecia uprawnionemu podmiotowi, prowadzcemu
dziaalno maklersk, zarzdzanie portfelem jej papierów wartociowych w sposób, który
wycza ingerencj tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy
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zachowaniu naleytej starannoci nie wiedziaa lub nie moga si dowiedzie o dokonaniu
transakcji (art. 175 ust. 1 ustawy).
Ustawa o ofercie reguluje odpowiedzialno z tytuu niedochowania obowizków, o których mowa
wyej, w sposób nastpujcy:
•

zgodnie z art. 89 ustawy, prawo gosu z:
•

akcji spóki publicznej, bdcych przedmiotem czynnoci prawnej lub innego
zdarzenia prawnego, powodujcego osignicie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby gosów, jeeli osignicie lub przekroczenie tego progu nastpio z
naruszeniem obowizków okrelonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 ustawy (art.
89 ust. 1 pkt 1 ustawy),

•

wszystkich akcji spóki publicznej, jeeli przekroczenie progu ogólnej liczby gosów
nastpio z naruszeniem obowizków okrelonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub
art. 74 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy),

•

akcji spóki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art.
79 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy),

•

wszystkich akcji spóki publicznej podmiotu, którego udzia w ogólnej liczbie gosów,
powodujcy powstanie obowizków, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 1
lub art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy, uleg zmianie w wyniku zdarze, o których
mowa odpowiednio w art. 72 ust. 2 lub art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 3 ustawy,
do dnia wykonania obowizków okrelonych w tych przepisach (art. 89 ust. 2
ustawy), nie moe by wykonywane, a jeli zostao wykonane wbrew zakazowi, nie
jest uwzgldniane przy obliczaniu wyniku gosowania nad uchwa walnego
zgromadzenia, z zastrzeeniem przepisów innych ustaw.

Zakaz wykonywania prawa gosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 art. 89 Ustawy o ofercie,
dotyczy take wszystkich akcji spóki publicznej posiadanych przez podmioty zalene od
akcjonariusza lub podmiotu, który naby akcje z naruszeniem obowizków okrelonych w art. 73
ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy albo nie wykona obowizków okrelonych w art. 73 ust. 2 lub 3
albo art. 74 ust. 2 lub 5 ustawy. W przypadku nabycia lub objcia akcji spóki publicznej z
naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77
ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie, podmiot, który naby lub obj akcje, oraz podmioty od niego
zalene nie mog wykonywa prawa gosu z tych akcji.
Prawo gosu z akcji spóki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b art.
89 Ustawy o ofercie, nie jest uwzgldniane przy obliczaniu wyniku gosowania nad uchwa
walnego zgromadzenia, z zastrzeeniem przepisów innych ustawy. Zgodnie z art. 97 ustawy, na
kadego, kto:
•

nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, lub dokonuje
takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków okrelonych w tych przepisach,

•

przekracza okrelony próg ogólnej liczby gosów bez zachowania warunków, o których
mowa w art. 72–74 ustawy,

•

nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 ustawy,

•

nie ogasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w
terminie obowizku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3
ustawy,

•

nie ogasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o
których mowa w art. 74 ust. 2 lub 4 ustawy,

•

nie ogasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o
których mowa w art. 90a ust. 1 ustawy,

•

wbrew daniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w okrelonym w nim terminie, nie
wprowadza niezbdnych zmian lub uzupenie w treci wezwania, albo nie przekazuje
wyjanie dotyczcych jego treci,
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•

nie dokonuje w terminie zapaty rónicy w cenie akcji, w przypadkach okrelonych w art. 74
ust. 3 ustawy,

•

w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, proponuje cen nisz, ni okrelona na
podstawie art. 79 ustawy,

•

bezporednio lub porednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt.1
lub 3 albo art. 88a ustawy,

•

nabywa akcje wasne z naruszeniem trybu, terminów i warunków okrelonych w art. 72-74
oraz 79 ustawy,

•

dokonuje przymusowego wykupu niezgodnego z zasadami, o których mowa w art. 82
ustawy,

•

nie czyni zado daniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy,

•

wbrew obowizkowi okrelonemu w art. 86. ust. 1 Ustawy nie udostpnia dokumentów
rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjanie,

•

nie wykonuje obowizku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy,

•

dopuszcza si czynów, o których mowa wyej, dziaajc w imieniu lub w interesie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadajcej osobowoci prawnej,

KNF moe, w drodze decyzji, naoy kar pienin do wysokoci 1.000 tysicy PLN, przy czym
moe by ona naoona odrbnie za kady z czynów okrelonych powyej oraz odrbnie na
kady z podmiotów wchodzcych w skad porozumienia dotyczcego nabywania przez te
podmioty akcji spóki publicznej lub zgodnego gosowania na walnym zgromadzeniu,
dotyczcego istotnych spraw spóki.
W decyzji, o której mowa, KNF moe wyznaczy termin ponownego wykonania obowizku lub
dokonania czynnoci wymaganej przepisami, których naruszenie byo podstaw naoenia kary
pieninej i w razie bezskutecznego upywu tego terminu powtórnie wyda decyzj o naoeniu
kary pieninej.
29.1.3.

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakada na przedsibiorc obowizek zgoszenia
zamiaru koncentracji Prezesowi Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeeli czny
wiatowy obrót przedsibiorców uczestniczcych w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzajcym rok zgoszenia przekracza równowarto 1.000.000.000,00 EUR lub czny
obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsibiorców uczestniczcych w koncentracji w
roku obrotowym poprzedzajcym rok zgoszenia przekracza równowarto 50.000.000,00 euro.
Przy badaniu wysokoci obrotu bierze si pod uwag obrót zarówno przedsibiorców
bezporednio uczestniczcych w koncentracji, jak i pozostaych przedsibiorców nalecych do
grup kapitaowych, do których nale przedsibiorcy bezporednio uczestniczcy w koncentracji
(art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Warto denominowana w euro
podlega przeliczeniu na zote wedug kursu redniego walut obcych ogoszonego przez
Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzajcego rok zgoszenia
zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Obowizek zgoszenia dotyczy m.in. zamiaru: przejcia – m.in. poprzez nabycie lub objcie akcji
– bezporedniej lub poredniej kontroli nad caym albo czci jednego lub wicej
przedsibiorców przez jednego lub wicej przedsibiorców,
Zgodnie z treci art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji
przez przedsibiorc zalenego uwaa si za jej dokonanie przez przedsibiorc dominujcego.
Nie podlega zgoszeniu zamiar koncentracji:
•
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jeeli obrót przedsibiorcy nad którym ma nastpi przejcie kontroli, nie przekroczy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w adnym z dwóch lat obrotowych poprzedzajcych
zgoszenie równowartoci 10.000.000,00 EUR,
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•

polegajcej na czasowym nabyciu lub objciu przez instytucj finansow akcji w celu ich
odsprzeday, jeeli przedmiotem dziaalnoci gospodarczej tej instytucji jest prowadzone
na wasny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsibiorców, pod
warunkiem e odsprzeda ta nastpi przed upywem roku od dnia nabycia oraz e:
•

instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjtkiem prawa do dywidendy, lub

•

wykonuje te prawa wycznie w celu przygotowania odsprzeday caoci lub czci
przedsibiorstwa, jego majtku lub tych akcji.

Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej
moe przeduy w drodze decyzji termin, jeeli udowodni ona, e odsprzeda akcji nie
bya w praktyce moliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upywem roku od dnia ich
nabycia.
•

polegajcej na czasowym nabyciu przez przedsibiorc akcji w celu zabezpieczenia
wierzytelnoci, pod warunkiem e nie bdzie on wykonywa praw z tych akcji, z
wyczeniem prawa do ich sprzeday,

•

nastpujcej w toku postpowania upadociowego, z wyczeniem przypadków, gdy
zamierzajcy przej kontrol jest konkurentem albo naley do grupy kapitaowej, do której
nale konkurenci przedsibiorcy przejmowanego,

•

przedsibiorców nalecych do tej samej grupy kapitaowej.

Zgoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsibiorca przejmujcy kontrol. Postpowanie
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno by zakoczone nie póniej ni w terminie 2
miesicy od dnia jego wszczcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
upywu terminu, w jakim decyzja powinna zosta wydana, przedsibiorcy, których zamiar
koncentracji podlega zgoszeniu, s obowizani do wstrzymania si od dokonania koncentracji.
Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgod na
dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydajc zgod Prezes Urzdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów moe w decyzji zobowiza przedsibiorc lub
przedsibiorców zamierzajcych dokona koncentracji do spenienia okrelonych warunków.
Decyzje Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasaj, jeeli w terminie 2 lat
od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji - koncentracja nie zostaa dokonana.
Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moe naoy na przedsibiorc w drodze
decyzji kar pienin w wysokoci nie wikszej ni 10% przychodu osignitego w roku
rozliczeniowym, poprzedzajcym rok naoenia kary, jeeli przedsibiorca ten, choby
nieumylnie dokona koncentracji bez uzyskania jego zgody.
Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moe równie naoy na przedsibiorc w
drodze decyzji kar pienin w wysokoci stanowicej równowarto do 50.000.000,00 EUR,
jeeli, choby nieumylnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów, lub w zgoszeniu zamiaru koncentracji, poda nieprawdziwe dane.
Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moe równie naoy na przedsibiorc w
drodze decyzji kar pienin w wysokoci stanowicej równowarto do 10.000,00 EUR za
kady dzie zwoki w wykonaniu m.in. wyroków sdowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moe, w drodze decyzji, naoy na osob
penic funkcj kierownicz lub wchodzc w skad organu zarzdzajcego przedsibiorcy lub
zwizku przedsibiorców kar pienin w wysokoci do pidziesiciokrotnoci przecitnego
wynagrodzenia, w szczególnoci w przypadku, jeeli osoba ta umylnie albo nieumylnie nie
zgosia zamiaru koncentracji.
W przypadku niezgoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o
zakazie koncentracji, Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moe, w drodze
decyzji, okrelajc termin jej wykonania na warunkach okrelonych w decyzji, nakaza w
szczególnoci zbycie akcji zapewniajcych kontrol nad przedsibiorc lub przedsibiorcami, lub
rozwizanie spóki, nad któr przedsibiorcy sprawuj wspóln kontrol. Decyzja taka nie moe
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zosta wydana po upywie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania
decyzji Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moe, w drodze decyzji, dokona
podziau przedsibiorcy. Do podziau spóki stosuje si odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH.
Prezesowi Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysuguj kompetencje organów
spóek uczestniczcych w podziale. Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moe
ponadto wystpi do sdu o stwierdzenie niewanoci umowy lub podjcie innych rodków
prawnych zmierzajcych do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokoci kar pieninych Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uwzgldnia w szczególnoci okres, stopie oraz okolicznoci naruszenia przepisów ustawy, a
take uprzednie naruszenie przepisów ustawy.
29.1.4.

Rozporzdzenie Rady w Sprawie Koncentracji Przedsi biorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikaj take z przepisów Rozporzdzenia Rady (WE)
Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w Sprawie Koncentracji. Rozporzdzenie powysze
reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a wic dotyczce przedsibiorstw
i powizanych z nimi podmiotów, które przekraczaj okrelone progi obrotu towarami i usugami.
Rozporzdzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku
których dochodzi do trwaej zmiany struktury wasnoci w przedsibiorstwie. Koncentracje
wspólnotowe podlegaj zgoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a
po:
•

zawarciu odpowiedniej umowy,

•

ogoszeniu publicznej oferty, lub

•

przejciu wikszociowego udziau.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej moe mie równie miejsce w przypadku, gdy
przedsibiorstwa posiadaj wstpny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze
wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbdne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej
koncentracji.
Koncentracja przedsibiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:
•

czny wiatowy obrót wszystkich przedsibiorstw uczestniczcych w koncentracji wynosi
wicej ni 5 mld EUR, oraz

•

czny obrót przypadajcy na Wspólnot Europejsk kadego z co najmniej dwóch
przedsibiorstw uczestniczcych w koncentracji wynosi wicej ni 250 mln EUR, chyba e
kade z przedsibiorstw uczestniczcych w koncentracji uzyskuje wicej ni dwie trzecie
swoich cznych obrotów przypadajcych na Wspólnot w jednym i tym samym pastwie
czonkowskim.

Koncentracja przedsibiorstw posiada równie wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
•

czny wiatowy obrót wszystkich przedsibiorstw uczestniczcych w koncentracji wynosi
wicej ni 2,5 mld EUR,

•

w kadym z co najmniej trzech pastw czonkowskich czny obrót wszystkich
przedsibiorstw uczestniczcych w koncentracji wynosi wicej ni 100 mln EUR,

•

w kadym z co najmniej trzech pastw czonkowskich czny obrót wszystkich
przedsibiorstw uczestniczcych w koncentracji wynosi wicej ni 100 mln EUR, z czego
czny obrót co najmniej dwóch przedsibiorstw uczestniczcych w koncentracji wynosi co
najmniej 25 mln EUR, oraz

•

czny obrót przypadajcy na Wspólnot Europejsk kadego z co najmniej dwóch
przedsibiorstw uczestniczcych w koncentracji wynosi wicej ni 100 mln EUR, chyba e
kade z przedsibiorstw uczestniczcych w koncentracji uzyskuje wicej ni dwie trzecie
swoich cznych obrotów przypadajcych na Wspólnot w jednym i tym samym pastwie
czonkowskim.
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Uznaje si, e koncentracja nie wystpuje w przypadku, gdy:
•

instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bd te firmy ubezpieczeniowe,
których normalna dziaalno obejmuje transakcje dotyczce obrotu papierami
wartociowymi, prowadzone na wasny rachunek lub na rachunek innych, czasowo
posiadaj papiery wartociowe nabyte w przedsibiorstwie w celu ich odsprzeday pod
warunkiem, e nie wykonuj one praw gosu w stosunku do tych papierów wartociowych
w celu okrelenia zachowa konkurencyjnych przedsibiorstwa lub pod warunkiem e
wykonuj te prawa wycznie w celu przygotowania sprzeday caoci lub czci
przedsibiorstwa lub jego aktywów, bd tych papierów wartociowych oraz pod
warunkiem, e taka sprzeda nastpuje w cigu jednego roku od daty nabycia.

29.2. Oferty przejcia lub przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy
przez wikszo ciowych akcjonariuszy (squeeze - out) i procedury
umo liwiaj ce mniejszo ciowym akcjonariuszom sprzeda ich akcji po
uczciwej cenie (sell –out) w odniesieniu do papierów warto ciowych
Ustawa o ofercie wprowadza instytucje przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu.
Zgodnie z art. 82 ustawy, akcjonariuszowi spóki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z
podmiotami zalenymi od niego lub wobec niego dominujcymi oraz podmiotami bdcymi
stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczcego nabywania przez te podmioty akcji spóki
publicznej lub zgodnego gosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczcego istotnych spraw
spóki, osign lub przekroczy 90% ogólnej liczby gosów w tej spóce, przysuguje prawo
dania od pozostaych akcjonariuszy sprzeday wszystkich posiadanych przez nich akcji.
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu nastpuje bez zgody akcjonariusza, do którego
skierowane jest danie wykupu. Ogoszenie dania sprzeday akcji w ramach przymusowego
wykupu nastpuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokoci nie mniejszej ni 100% wartoci
akcji, które maj by przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia
powinno by udokumentowane zawiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielajcej
zabezpieczenia lub poredniczcej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogaszany i
przeprowadzany za porednictwem podmiotu prowadzcego dziaalno maklersk na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowizany, nie póniej ni na 14 dni roboczych przed
dniem rozpoczcia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego
ogoszenia KNF oraz spóki prowadzcej rynek regulowany, na którym s notowane dane akcje,
a jeeli akcje spóki s notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spóek. Do
zawiadomienia docza si informacje na temat przymusowego wykupu. Odstpienie od
przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
Na podstawie art. 83 ustawy, akcjonariusz spóki publicznej moe da wykupienia posiadanych
przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osign lub przekroczy 90% ogólnej liczby
gosów w tej spóce. danie to skada si na pimie i s mu zobowizani, w terminie 30 dni od
dnia jego zgoszenia, zadouczyni solidarnie akcjonariusz, który osign lub przekroczy 90%
ogólnej liczby gosów w tej spóce oraz podmioty od niego zalene lub wobec niego dominujce,
a take solidarnie kada ze stron porozumienia, dotyczcego nabywania przez te podmioty akcji
spóki publicznej lub zgodnego gosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczcego istotnych
spraw spóki, o ile czonkowie tego porozumienia posiadaj wspólnie, wraz z podmiotami
dominujcymi i zalenymi, co najmniej 90% ogólnej liczby gosów.
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ROZDZIA 30. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOCIOWYCH
OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU
REGULOWANEGO
30.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów
warto ciowych
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 200.000 (sownie: dwiecie tysicy) akcji
zwykych na okaziciela serii B o wartoci nominalnej 1,00 PLN (sownie: jeden zoty) kada i
cznej wartoci nominalnej 200.000 (sownie: dwiecie tysicy) PLN.
Emitent zwraca uwag, i uchwa nr 3/2010 z dnia 24 listopada Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, Zarzd Emitenta na podstawie art. 432 § 4 KSH upowaniony zosta do
okrelenia ostatecznej sumy, o jak kapita zakadowy ma by podwyszony.
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest do sprzeday do 700.000 (sownie:
siedemset tysicy) akcji zwykych na okaziciela serii A o wartoci nominalnej 1,00 PLN (sownie:
jeden zoty) kada i cznej wartoci nominalnej do 700.000 (sownie: siedemset tysicy) PLN.
Do dnia ustalenia Ceny Emisyjnej Sprzedajcy moe podj decyzj o w przedmiocie
zmniejszenia liczby Akcji Sprzedawanych lub w przedmiocie odstpienia od sprzeday Akcji
Sprzedawanych.
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiega si o dopuszczenie do obrotu na
rynku podstawowym: nie wicej ni 2.404.842 (sownie: dwa miliony czterysta cztery tysice
osiemset czterdzieci dwie) akcje zwyke na okaziciela o wartoci nominalnej 1,00 PLN (sownie:
jeden zoty) kada, w tym:
•

2.204.842 (sownie: dwa miliony dwiecie cztery tysice osiemset czterdzieci dwie) Akcje
serii A,

•

od 150.000 (sownie: sto pidziesit tysicy) do 200.000 (sownie: dwiecie tysicy) Akcji
Serii B, a take

•

od 150.000 (sownie: sto pidziesit tysicy) do 200.000 (sownie: dwiecie tysicy) Praw
do Akcji Serii B.

30.2. Przepisy prawne na podstawie, których zostay utworzone papiery
warto ciowe
Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Spóek Handlowych w zwizku z art. 430 Kodeksu Spóek
Handlowych podwyszenie kapitau zakadowego wymaga uchway Walnego Zgromadzenia.
Uchwaa taka dla swojej skutecznoci musi by podjta wikszoci trzech czwartych gosów
oddanych. Zgoszenie uchway w sprawie podwyszenia kapitau zakadowego Spóki do
zarejestrowania winno nastpi w terminie szeciu miesicy od dnia jej podjcia, a w przypadku
akcji nowej emisji bdcych przedmiotem oferty publicznej objtej Prospektem emisyjnym, na
podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spókach publicznych - – w terminie 12 miesicy od
Dnia Zatwierdzenia Prospektu, oraz nie póniej ni po upywie jednego miesica od dnia
przydziau akcji, o ile wniosek o zatwierdzenie prospektu zosta zoony przed upywie czterech
miesicy od dnia powzicia uchway o podwyszeniu kapitau zakadowego (art. 431 § 4 Kodeksu
Spóek Handlowych).

30.3. Wskazanie, czy te papiery warto ciowe s papierami imiennymi czy te na
okaziciela oraz czy maj form zdematerializowan
Akcje dopuszczane do obrotu s akcjami na okaziciela. Akcje Emitenta ulegn dematerializacji
z chwil ich zarejestrowania na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Krajowym
Depozytem Papierów Wartociowych S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Ksicej 4. Prawa
do Akcji Oferowanych nie posiadaj formy materialnej.
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30.4. Waluta emitowanych papierów warto ciowych
Akcje emitowane s w polskich zotych (PLN).

30.5. Opis praw w cznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, zwi zanych z
papierami warto ciowymi oraz wykonywania tych praw
Prawa i obowizki zwizane z akcjami Emitenta s okrelone w przepisach Kodeksu Spóek
Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej
szczegóowych informacji naley skorzysta z porady osób uprawnionych do wiadczenia
pomocy prawnej.
Akcje wyemitowane przez Emitenta s akcjami zwykymi na okaziciela.
Prawa maj tkowe zwi zane z papierami warto ciowymi Spóki
Akcjonariuszowi Spóki przysuguj nastpujce prawa o charakterze majtkowym:
Prawo do dywidendy
Prawo do dywidendy, to jest udziau w zysku Spóki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypaty
akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu Spóek Handlowych). Zysk rozdziela si w stosunku do liczby
akcji. Statut nie przewiduje adnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, e na kad
z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokoci.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy s akcjonariusze, którym przysugiway akcje
w dniu dywidendy, który moe zosta wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzie powzicia uchway o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesicy, liczc od
tego dnia (art. 348 Kodeksu Spóek Handlowych). Ustalajc dzie dywidendy Walne
Zgromadzenie powinno jednak wzi pod uwag regulacje KDPW i GPW.
Emitent jest obowizany poinformowa KDPW o wysokoci dywidendy przypadajcej na jedn
akcj, oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypaty, przesyajc niezwocznie, lecz nie
póniej ni 10 dni przed dniem dywidendy, uchwa waciwego organu spóki w tych sprawach.
Dzie wypaty moe przypada najwczeniej dziesitego dnia po dniu dywidendy.
KDPW przekazuje powysze informacje wszystkim uczestnikom bezporednim, którzy ustalaj
liczb papierów wartociowych dajcych prawo do dywidendy, znajdujcych si na
prowadzonych przez nich rachunkach. Uczestnicy przesyaj do KDPW informacje o: wysokoci
rodków pieninych, które powinny zosta przekazane uczestnikowi w zwizku z wypat
dywidendy; czn kwot nalenego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien
zosta pobrany przez emitenta od dywidend wypacanych za porednictwem uczestnika; liczb
rachunków papierów wartociowych prowadzonych dla osób bdcych podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych.
W dniu wypaty Emitent obowizany jest postawi do dyspozycji KDPW rodki przeznaczone na
realizacj prawa do dywidendy.
Dywidend wypaca si w dniu okrelonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeeli uchwaa
Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie okrela, dywidenda jest wypacana w dniu okrelonym
przez Rad Nadzorcz (art. 348 § 4 Kodeksu Spóek Handlowych). W nastpstwie podjcia
uchway o przeznaczeniu zysku do podziau akcjonariusze nabywaj roszczenie o wypat
dywidendy. Roszczenie o wypat dywidendy staje si wymagalne z dniem wskazanym w
uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych, tj. z upywem
dziesiciu lat od dnia wymagalnoci. Przepisy prawa nie okrelaj terminu po którym wygasa
prawo do dywidendy.
Zastosowanie stawki wynikajcej z zawartej przez Rzeczpospolit Polsk umowy w sprawie
zapobieenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z tak umow w
przypadku dochodów z dywidend jest moliwe wycznie po przedstawieniu podmiotowi
zobowizanemu do potrcenia zryczatowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu
rezydencji, wydanego przez waciw administracj podatkow. Obowizek dostarczenia
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certyfikatu ciy na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze róde polskich odpowiednie
dochody. Certyfikat rezydencji ma suy przede wszystkim ustaleniu przez patnika, czy ma
zastosowa stawk (bd zwolnienie) ustalon w umowie midzynarodowej, czy te ze wzgldu
na istniejce wtpliwoci, potrci podatek w wysokoci okrelonej w ustawie. W tym ostatnim
przypadku, jeeli nierezydent udowodni, e w stosunku do niego miay zastosowanie
postanowienia umowy midzynarodowej, które przewidyway redukcj krajowej stawki
podatkowej (do cakowitego zwolnienia wcznie), bdzie móg da stwierdzenia nadpaty
i zwrotu nienalenie pobranego podatku, bezporednio od urzdu skarbowego. Poza tym nie
istniej inne ograniczenia ani szczególne procedury zwizane z dywidendami w przypadku
akcjonariuszy bdcych nierezydentami.
Kwota przeznaczona do podziau midzy akcjonariuszy nie moe przekracza zysku za ostatni
rok obrotowy, powikszonego o niepodzielone zyski z lat ubiegych oraz o kwoty przeniesione z
utworzonych z zysku kapitaów zapasowego i rezerwowych, które mog by przeznaczone na
wypat dywidendy. Kwot t naley pomniejszy o niepokryte straty, akcje wasne oraz o kwoty,
które zgodnie z ustaw lub statutem powinny by przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy
na kapitay zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu Spóek Handlowych). Przepisy prawa
nie zawieraj innych postanowie na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia,
czstotliwoci oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypat.
Z akcjami Emitenta nie jest zwizane inne prawo do udziau w zyskach Emitenta.
Prawo pierwszestwa do obj cia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji
(prawo poboru)
Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spóek Handlowych,
Akcjonariusz moe zosta pozbawiony tego prawa w czci lub w caoci w interesie spóki moc
uchway Walnego Zgromadzenia podjtej wikszoci co najmniej czterech pitych gosów;
przepisu o koniecznoci uzyskania wikszoci co najmniej 4/5 gosów nie stosuje si, gdy
uchwaa o podwyszeniu kapitau zakadowego stanowi, e nowe akcje maj by objte w caoci
przez instytucj finansow (subemitenta), z obowizkiem oferowania ich nastpnie
akcjonariuszom celem umoliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach okrelonych w
uchwale oraz gdy uchwaa stanowi, e nowe akcje maj by objte przez subemitenta w
przypadku, gdy akcjonariusze, którym suy prawo poboru, nie obejm czci lub wszystkich
oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji moe nastpi w
przypadku, gdy zostao to zapowiedziane w porzdku obrad walnego zgromadzenia.
Prawo do udziau w majtku Spóki pozostaym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w
przypadku jej likwidacji (art. 474 Kodeksu Spóek Handlowych); Statut Spóki nie przewiduje
adnego uprzywilejowania w tym zakresie.
Prawo do zbywania posiadanych akcji
Statut nie zawiera adnych ogranicze w tym zakresie.
Prawo do obciania posiadanych akcji zastawem lub uytkowaniem
W okresie, gdy akcje spóki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uytkowanie, s
zapisane na rachunkach papierów wartociowych prowadzonym przez podmiot uprawniony
zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo gosu z tych akcji
przysuguje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spóek Handlowych).
Prawo do umorzenia akcji
Akcje Spóki mog by umorzone za zgod akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spók
(umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nastpuje poprzez obnienie kapitau zakadowego
spóki. Akcje mog by umorzone za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach
okrelonych uchwa Walnego Zgromadzenia (§ 11 Statutu).
Nabycie akcji przez Spók w celu ich umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
Umorzenie akcji Spóki wymaga uchway Walnego Zgromadzenia, z zastrzeeniem art. 363 § 5
Kodeksu spóek handlowych.
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Uchwaa w sprawie umorzenia akcji Emitenta okrela w szczególnoci:
1.

podstaw prawn umorzenia akcji,

2.

wysoko wynagrodzenia przysugujcego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bd
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,

3.

sposób obnienia kapitau zakadowego.

Uchwaa o umorzeniu akcji podlega ogoszeniu.
Emitent moe utworzy fundusz celowy, na pokrywanie ewentualnych przyszych umorze akcji.
W zamian za akcje umorzone, Emitent moe wyda imienne wiadectwa uytkowe bez
okrelonej wartoci nominalnej.
Prawo do udziau w nadwykach w przypadku likwidacji
Prawo do udziau w majtku Spóki pozostaym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w
przypadku jej likwidacji (art. 474 Kodeksu Spóek Handlowych); Statut Spóki nie przewiduje
adnego uprzywilejowania w tym zakresie.
Zobowizanie do dalszego wezwania kapitaowego
Statut Emitenta nie zawiera adnych postanowie, z których wynikaoby zobowizanie do
dalszego wezwania kapitaowego (capital call) przez Emitenta.
Prawa korporacyjne zwizane z papierami wartociowymi Emitenta
Prawa korporacyjne zwizane z istniejcymi rodzajami akcji opisane zostay w rozdziale 25.2.3.
Prospektu Emisyjnego.

30.6. Uchway, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostay lub zostan
utworzone lub wyemitowane nowe papiery warto ciowe
Uchwaa z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie: podwyszenia kapitau zakadowego Spóki w
drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spóki, zmieniona uchwa z dnia 8
lutego 2011 r.
Uchwaa nr 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóki Benefit Systems Spóka Akcyjna
z siedzib w Warszawie
z dnia 8 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchway nr 3/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie:
podwy szenia kapitau zakadowego Spóki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji
serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie
zmiany Statutu Spóki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóki Benefit Systems Spóka Akcyjna zmienia uchwa nr
3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
podwyszenia kapitau zakadowego Spóki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu
Spóki, w ten sposób, e uchwaa otrzymuje nastpujce brzmienie:
§1
1.

Podwysza si, w drodze oferty publicznej, kapita zakadowy Spóki o kwot nie nisz ni
150.000,00 z (sownie: sto pidziesit tysicy zotych) i nie wysz ni 200.000,00 z
(sownie: dwiecie tysicy zotych) to jest do kwoty nie niszej ni 2.354.842,00 z (sownie:
dwa miliony trzysta pidziesit cztery tysice osiemset czterdzieci dwa zote) oraz nie
wyszej ni 2.404.842,00 z (sownie: dwa miliony czterysta cztery tysice osiemset
czterdzieci dwa zote).
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2.

Podwyszenie, o którym mowa w ust. 1, dokona si w drodze emisji nie mniej ni 150.000
(sownie: sto pidziesit tysicy) sztuk akcji serii B oraz nie wicej ni 200.000 (sownie:
dwiecie tysicy) sztuk akcji serii B.

3.

Wszystkie akcje nowej emisji serii B bd akcjami na okaziciela. Z akcjami serii B nie s
zwizane adne szczególne uprawnienia.

4.

Kada akcja nowej emisji serii B ma warto nominaln 1,00 z (sownie: jeden zoty).

5.

Upowania si Zarzd Spóki do okrelenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii B.

6.

Akcje nowej emisji serii B zostan objte za wkady pienine. Wkady na pokrycie akcji
wniesione zostan przed zarejestrowaniem podwyszenia kapitau zakadowego Spóki.

7.

W interesie Spóki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia si w caoci prawa
pierwszestwa objcia akcji nowej emisji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji
(pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarzdu Spóki uzasadniajca pozbawienie prawa
poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi zacznik nr 1 do
niniejszej uchway.

8.

Akcje nowej emisji bd uczestniczyy w dywidendzie za rok 2010, to jest od 1 stycznia
2010 r.
§2

W zwizku z podwyszeniem kapitau zakadowego wprowadza si nastpujce zmiany do
Statutu Spóki:
§ 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„Kapita zakadowy Spóki wynosi 2.204.842 (dwa miliony dwiecie cztery tysice osiemset
czterdzieci dwa) zotych i dzieli si na 2.204.842 (dwa miliony dwiecie cztery tysice osiemset
czterdzieci dwa) akcji na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A2204842, o wartoci
nominalnej 1,00 (jeden) zoty kada akcja.”
otrzymuje brzmienie:
„Kapita zakadowy Spóki wynosi nie mniej ni 2.354.842 (dwa miliony trzysta pidziesit cztery
tysice osiemset czterdzieci dwa) zote i nie wicej ni 2.404.842 (dwa miliony czterysta cztery
tysice osiemset czterdzieci dwa) zote i dzieli si na nie mniej ni 2.354.842 (dwa miliony
trzysta pidziesit cztery tysice osiemset czterdzieci dwie) akcje i nie wicej ni 2.404.842
(dwa miliony czterysta cztery tysice osiemset czterdzieci dwie) akcje, o wartoci nominalnej
1,00 (jeden) zoty kada, w tym:
a.

2.204.842 (dwa miliony dwiecie cztery tysice osiemset czterdzieci dwa) akcji na
okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842;

b.

nie mniej ni 150.000 (sto pidziesit tysicy) i nie wicej ni 200.000 (dwiecie tysicy)
akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do nie mniej ni B150000 i nie wicej
ni B200000.”
§3

1.
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Upowania si Zarzd Spóki do:
1)

okrelenia szczegóowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknicia
subskrypcji, podziau akcji na transze, dokonywania przesuni midzy transzami,
zasad patnoci za akcje oraz zasad przydziau akcji;

2)

dokonania przydziau akcji serii B;

3)

okrelenia ostatecznej sumy, o jak kapita zakadowy ma by podwyszony;

4)

zawarcia umowy o submisj usugow lub inwestycyjn, której przedmiotem bd
akcje nowej emisji serii B;

5)

odstpienia od emisji akcji serii B przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego oraz
odstpienia od emisji akcji serii B lub zawieszenia oferty akcji serii B z wanych
powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego;
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6)
2.

zoenia w formie aktu notarialnego owiadczenie o wysokoci objtego kapitau
zakadowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 4 KSH

Upowania si Rad Nadzorcz Spóki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spóki
uwzgldniajcego zmiany wynikajce z niniejszej uchway i owiadczenia Zarzdu, o
którym mowa w ust. 1 pkt 6).
§4

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia, przy czym zmiany Statutu Spóki wymagaj dla swej
wanoci rejestracji przez sd rejestrowy waciwy dla Spóki.”
Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Emitent informuje, i zmiany uchway z dnia 24 listopada 2010 r. zwizane byy wycznie ze
zmian iloci maksymalnej akcji oferowanych, która z dotychczasowych 350 tysicy zostaa
obniona do 200 tysicy, co stanowio konsekwencj potrzeb kapitaowych Emitenta oraz
zakadanych celów emisyjnych. Pozostae parametry emisji pozostay bez zmian.
Uchwaa nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóki Benefit Systems Spóka Akcyjna
z siedzib w Warszawie
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie: ubiegania si o dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do
obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóki Benefit Systems Spóka Akcyjna z siedzib w
Warszawie stanowi, co nastpuje:
§1
Postanawia si o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B Spóki do
obrotu na Giedzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
§2
Upowania si Zarzd Spóki do:
1) dokonania wszelkich czynnoci faktycznych i prawnych zwizanych z dopuszczeniem i
wprowadzeniem akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na Giedzie Papierów
Wartociowych w Warszawie S.A.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A., w zakresie okrelonym
w § 1 niniejszej uchway, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).
§3
Uchwaa wchodzi w ycie z dniem wejcia w ycie uchway w sprawie podwyszenia kapitau
zakadowego Spóki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spóki.

30.7. Data emisji papierów warto ciowych
Emitent zamierza przeprowadzi emisj Akcji Serii B w I kwartale 2011 roku.

30.8. Publiczne oferty przejcia w stosunku do kapitau Emitenta dokonane przez
osoby trzecie w ci gu ostatniego roku obrotowego i bie cego roku
obrotowego
W cigu ostatniego roku obrotowego oraz do Dnia Zatwierdzenia Prospektu emisyjnego nie byy
przeprowadzane publiczne oferty przejcia w stosunku do kapitau Emitenta.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

149

ROZDZIA 31. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY
31.1. Warunki i wielko  Oferty Publicznej
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent i Sprzedajcy oferuj do objcia w Ofercie
Publicznej:
•

200.000 Akcji Serii B oraz

•

do 700.000 Akcji Sprzedawanych

cznie zwane Akcjami Oferowanymi.
Zgodnie z Uchwa nr 3/2010 z dnia 8 lutego 2011 roku, emisja dochodzi do skutku pod
warunkiem prawidowego subskrybowania co najmniej 150.000 Akcji Serii B, przy czym Zarzd
Emitenta na podstawie art. 432 § 4 KSH upowaniony zosta do okrelenia ostatecznej sumy, o
jak kapita zakadowy ma by podwyszony.
Jednoczenie w przypadku skorzystania przez Zarzd Emitenta z uprawnienia wynikajcego z
art. 432 § 4 KSH, istnieje ryzyko, e emisja moe nie doj do skutku take w przypadku, gdy
liczba subskrybowanych akcji bdzie co najmniej równa 150.000 akcjom, ale w ramach
subskrypcji nie zostanie osignita ostateczna suma o jak kapita ma by podwyszony.
W przypadku niedojcia emisji Akcji Serii B do skutku, równie oferta Akcji Sprzedawanych nie
bdzie kontynuowana.
Z Akcjami Oferowanymi nie s zwizane obowizki wiadcze dodatkowych. Akcje Serii B i Akcje
Sprzedawane oferowane s cznie w ramach Oferty Publicznej bez ich rozrónienia na etapie
skadania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom skadajcym zapisy w ramach
Oferty Publicznej mog by przydzielone zarówno Akcje Serii B, jak i Akcje Sprzedawane, przy
czym priorytetem zarówno Emitenta jak i Sprzedajcego jest nowa emisja Akcji Serii B, w
zwizku z tym w pierwszej kolejnoci inwestorom w obydwu transzach przydzielane bd Akcje
Serii B, a nastpnie Akcje Sprzedawane.
Niniejszy Prospekt dotyczy równie ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku
podstawowym GPW:
•

od 150.000 do 200.000 Akcji Serii B,

•

od 150.000 do 200.000 Praw do Akcji Serii B,

•

wszystkich Akcji Serii A.

W przypadku niedojcia emisji Akcji Serii B do skutku, Emitent nie bdzie ubiega si o
dopuszczenie Akcji Serii A.
Przed rozpoczciem przyjmowania zapisów w Ofercie Publicznej, przeprowadzony zostanie
proces Budowy Ksigi Popytu, w którym bd mogli bra udzia inwestorzy zainteresowani
nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Na podstawie Budowy
Ksigi Popytu Emitent, dziaajc w oparciu o rekomendacj Oferujcego, podejmie decyzje o
Cenie Akcji Oferowanych. Cena Akcji Oferowanych bdzie mieci si w Przedziale Cenowym,
który zostanie opublikowany w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej zgodnie z
harmonogramem przedstawionym w punkcie 31.2 Prospektu.
W oparciu o zoone przez Inwestorów Instytucjonalnych deklaracje nabycia Akcji Oferowanych,
Emitent oraz Sprzedajcy, na podstawie rekomendacji Oferujcego, dokonaj wyboru
inwestorów, do których wysane zostan Zaproszenia do zoenia zapisu na Akcje Oferowane.
Kady Inwestor Instytucjonalny, który zamierza wzi udzia w Budowie Ksigi Popytu powinien
skontaktowa si z Oferujcym, którego siedziba znajduje si w Warszawie przy ul. Chmielnej
85/87, V pitro. Udzia Inwestora Instytucjonalnego w procesie Budowy Ksigi Popytu nie stanowi
zobowizania Emitenta do skierowania do tego Inwestora Zaproszenia.
Akcje Oferowane oferowane s w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów
Indywidualnych.
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Ostateczna liczba Akcji Oferowanych (w tym ostateczna liczba emitowanych Akcji Serii B oraz
ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych) oraz wielkoci kadej z transz zostan ustalone przez
Emitenta i Sprzedajcego w porozumieniu z Oferujcym, na podstawie wyników Budowy Ksigi
Popytu i podane do publicznej wiadomoci zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej w
dniu ogoszenia Ceny Akcji Oferowanych. W szczególnoci Sprzedajcy w porozumieniu z
Oferujcym moe zdecydowa o nie zaoferowaniu Akcji Sprzedawanych w ogóle.
Inwestorom, którzy zo zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej
wiadomoci informacji o Cenie Akcji Oferowanych, wielkoci transz lub o ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych, przysugiwa bdzie uprawnienie do uchylenia si od skutków prawnych zoonego
zapisu stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej na zasadach okrelonych w
punkcie 31.8 Prospektu.
Emitent nie ma obowizku równowaenia popytu w adnej z transz.
Emitent przewiduje, e czna liczba Akcji Oferowanych, która zostanie ostatecznie przydzielona
Inwestorom Indywidualnym bdzie stanowia okoo 20 - 30% ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych w ramach Oferty Publicznej.

31.2. Przewidywany harmonogram Oferty Publicznej
Do 1 kwietnia 2011 r.

Ogoszenie Przedziau Cenowego

4 kwietnia 2011 r. – 7 kwietnia 2011 r. do
godz. 16.00

Budowanie Ksigi Popytu

4 kwietnia 2011 r. – 7 kwietnia 2011 r. do
godz. 16.00

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

7 kwietnia 2011 r. lub okoo tej daty

Podanie do publicznej wiadomoci Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzeday,
ostatecznej liczby Akcji Serii B i Akcji Sprzedawanych oraz ostatecznej
wielkoci transz

8 – 12 kwietnia 2011 r. do godz. 14.00

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

12 kwietnia 2011 r.

Ewentualne przyjcie zapisu od Subemitenta
Planowany przydzia Akcji Oferowanych

Za dat rozpoczcia Oferty Publicznej przyjmuje si dat publikacji Prospektu Emisyjnego.
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Oferty Publicznej, w tym terminów
przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie harmonogramu Oferty Publicznej zostanie podana
do publicznej wiadomoci w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Przekazanie
informacji nastpi nie póniej ni w dacie, której zmiana dotyczy. Zmiana harmonogramu nie jest
rozumiana jako wycofanie si z Oferty Publicznej.

31.3. Zasady skadania zapisów na Akcje Oferowane
Zapisy na Akcje Oferowane bd przyjmowane w poszczególnych transzach w terminach
okrelonych w pkt. 31.2 niniejszego Rozdziau w POK-ach Oferujcego. Zapisy mog by
skadane równie za porednictwem Internetu, faksu lub telefonu (w zalenoci od transzy), na
warunkach i zgodnie z zasadami obowizujcymi u Oferujcego. Szczegóowy zakres i forma
dokumentów wymaganych podczas skadania zapisu oraz zasady dziaania przez penomocnika
powinny by zgodne z procedurami Oferujcego. W celu uzyskania informacji na temat
szczegóowych zasad skadania zapisów i dyspozycji deponowania, w szczególnoci na temat
dokumentów wymaganych przy skadaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych,
penomocników lub inne osoby dziaajce w imieniu inwestorów, inwestorzy powinni
skontaktowa si z jednym z POK-ów przyjmujcym zapisy na Akcje Oferowane, w którym
zamierzaj zoy zapis, których lista bdzie dostpna na stronie internetowej Emitenta
(www.benefitsystems.pl) oraz na stronie internetowej Oferujcego (www.kbcmakler.pl).
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Emitent zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy biur przyjmujcych zapisy od Inwestorów
Indywidualnych. W przypadku podjcia takiej decyzji, stosowna informacja zostanie przekazana
do publicznej wiadomoci w formie komunikatu aktualizujcego w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o
Ofercie.
Dla swojej wanoci zapis na Akcje Oferowane musi zawiera co najmniej nastpujce
informacje:
•

Rodzaj inwestora,

•

Imi i nazwisko/firm,

•

Adres zamieszkania/siedzib,

•

Adres do korespondencji,

•

W przypadku rezydenta:

•

•

osoba fizyczna – seria i numer dowodu osobistego lub paszportu i numer PESEL,

•

osoba prawna – numer KRS, numer REGON (lub inny numer identyfikacyjny),

W przypadku nierezydenta:
•

osoba fizyczna – seria i numer paszportu,

•

osoba prawna – numer waciwego rejestru dla kraju zarejestrowania,

•

Cena Akcji Oferowanych objtych zapisem lub Cena Maksymalna za Akcje Oferowane
objte zapisem (w zalenoci od transzy),

•

Liczba Akcji Oferowanych objtych zapisem,

•

Kwota wpaty na Akcje Oferowane,

•

Numer rachunku Inwestora do deponowania akcji oraz do ewentualnego zwrotu rodków,

•

Forma ewentualnego zwrotu rodków pieninych,

•

Owiadczenia osoby skadajcej zapis:
•

o zapoznaniu si z brzmieniem statutu Emitenta,

•

o zapoznaniu si z treci Prospektu Emisyjnego Emitenta i akceptacji warunków
Oferty Publicznej. Zgoda na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami
przydziau zawartymi w Prospekcie,

•

o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29
sierpnia 1997 roku (z póniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych w
zakresie niezbdnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii B oraz sprzeday Akcji
Sprzedawanych w ramach Oferty Publicznej,

•

o dobrowolnym podaniu danych na formularzu zapisu na Akcje Oferowane,

•

Data i podpis osoby skadajcej zapis oraz osoby przyjmujcej zapis w imieniu
Oferujcego,

•

Adres podmiotu upowanionego do przyjmowania zapisów i wpat na Akcje Oferowane.

Formularze zapisu bd dostpne w POK-ach Oferujcego.
Jednoczenie z zapisem inwestor musi zoy dyspozycj deponowania przydzielonych Akcji
Serii B lub Akcji Sprzedawanych na swoim rachunku papierów wartociowych w biurze
maklerskim (albo odpowiednio podmiocie uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów
wartociowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie). Nastpnie w POK Oferujcego dany
inwestor bdzie móg odebra potwierdzenie nabycia Akcji Oferowanych. Dopuszczalne jest
skadanie zapisów na Akcje Oferowane przez waciwie umocowanych penomocników.
Szczegóowe zasady dziaania przez penomocnika okrelaj procedury podmiotu prowadzcego
rachunek papierów wartociowych, w którym skadane s zapisy.
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Wszelkie konsekwencje, z niewanoci zapisu wcznie, wynikajce z niewaciwego
wypenienia formularza zapisu lub dyspozycji deponowania, z przyczyn lecych po stronie
inwestora zapisujcego si na Akcje Oferowane ponosi ten inwestor.
Inwestorzy Instytucjonalni
Emitent, za porednictwem Oferujcego skieruje do wybranych uznaniowo Inwestorów
Instytucjonalnych Zaproszenie zawierajce informacj o proponowanej im liczbie Akcji
Oferowanych po Cenie Akcji Oferowanych. Pierwszestwo w otrzymaniu Zaproszenia bd mieli
Inwestorzy Instytucjonalni, którzy brali udzia w Budowie Ksigi Popytu.
Kady z Inwestorów Instytucjonalnych moe zoy zapis lub zapisy na tak liczb Akcji
Oferowanych, która bdzie wskazana w Zaproszeniu. Zapisy opiewajce cznie na wiksz
liczb Akcji Oferowanych ni wskazana powyej bd traktowane jako zapisy na maksymalna
liczb Akcji Oferowanych, na które moe zoy zapis danych Inwestor Instytucjonalny. Instytucje
zarzdzajce aktywami na zlecenie mog zoy jeden zapis zbiorczy na rzecz poszczególnych
klientów, doczajc do zapisu list inwestorów zawierajc dane wymagane jak w formularzu
zapisu.
Inwestorzy Instytucjonalni skadaj zapisy w dniach wskazanych w pkt. 31.2 niniejszego
Rozdziau. Zapisy przyjmowane bd w siedzibie Oferujcego przy ul. Chmielnej 85/87, V pitro,
w Warszawie. Warunkiem wanoci zapisu jest wpyw na rachunek Oferujcego rodków
pieninych na pokrycie zapisu najpóniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych do godziny 14.00.
Inwestorzy Indywidualni
Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane bd w POK-ach Oferujcego w dniach
wskazanych w przewidywanym harmonogramie w pkt. 31.2 Prospektu, w godzinach otwarcia
POK, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, zapisy od Inwestorów Indywidualnych
bd przyjmowane do godziny 15.00. Zapisy Inwestorów Indywidualnych mog by skadane
równie za porednictwem Internetu lub telefonu na warunkach i zgodnie z zasadami
obowizujcymi u Oferujcego.
Inwestorzy Indywidualni skadaj zapisy po cenie równej Cenie Maksymalnej. W przypadku, kiedy
Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona na poziomie niszym ni Cena Maksymalna, nadpata
wynikajca z tej rónicy zostanie zwrócona Inwestorowi Indywidualnemu zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie 31.6 Prospektu.

31.4. Wycofanie lub zawieszenie Oferty Publicznej
Decyzj o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty Akcji Nowej Emisji podejmuje Emitent.
Jeeli Emitent podejmie decyzj o odwoaniu Oferty Akcji Nowej Emisji, wówczas Oferta
Sprzeday Akcji Sprzedawanych równie nie dochodzi do skutku.
Jeeli Emitent podejmie decyzj o zawieszeniu Oferty Akcji Nowej Emisji, wówczas Oferta
Sprzeday Akcji Sprzedawanych równie zostanie zawieszona.
Emitent moe wycofa si z Oferty Akcji Nowej Emisji w kadym czasie przed rozpoczciem
przyjmowania zapisów bez podawania przyczyn.
Sprzedajcy moe samodzielnie podj decyzj o zmniejszeniu liczby Akcji Sprzedawanych lub
podj decyzj o odstpieniu od Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych, przy czym decyzj tak
moe podj najpóniej do czasu ustalenia Ceny Emisyjnej. Decyzja Sprzedajcego w
przedmiocie zmniejszenia liczby Akcji Sprzedawanych lub w przedmiocie odstpienia od
sprzeday Akcji Sprzedawanych, nie ma wpywu na Ofert Akcji Nowej Emisji. Sprzedajcy nie
moe podj decyzji o zawieszeniu Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych.
W przypadku odwoania Oferty Akcji Nowej Emisji oraz Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych,
Akcje Emitenta nie zostan wprowadzone do obrotu na adnym rynku regulowanym.
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W przypadku odwoania Oferty Akcji Nowej Emisji oraz Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych
Inwestorom, którzy zoyli i opacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpaconych przez nich
rodków w sposób wskazany przez Inwestora w formularzu zapisu. Zwrot rodków zostanie
dokonany w terminie 7 dni roboczych od dnia podania do wiadomoci publicznej informacji o
odwoaniu Oferty Akcji Nowej Emisji oraz Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych, bez adnych
odsetek i odszkodowa.
Jeeli decyzja o zawieszeniu Oferty Akcji Nowej Emisji zostanie podjta w okresie od
rozpoczcia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych do dnia przydziau Akcji
Oferowanych, zoone zapisy jak równie dokonane wpaty bd w dalszym cigu uwaane za
wane, jednake inwestorzy bd uprawnieni do uchylenia si od skutków prawnych zoonych
zapisów poprzez zoenie odpowiedniego owiadczenia w terminie dwóch dni roboczych od dnia
udostpnienia do publicznej wiadomoci aneksu do prospektu dotyczcego zawieszenia Oferty
Akcji Nowej Emisji.
Emitent moe zawiesi Ofert Akcji Nowej Emisji w kadym czasie przed rozpoczciem
przyjmowania zapisów bez podawania przyczyn. Podjcie decyzji o zawieszeniu Oferty Akcji
Nowej Emisji moe zosta dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty
Akcji Nowej Emisji. Terminy te Emitent moe ustali póniej, przy czym zmiana terminów nie jest
rozumiana jako wycofanie si z Oferty Akcji Nowej Emisji. Zawieszenie Oferty Akcji Nowej Emisji
skutkuje zawieszeniem Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych.
Po rozpoczciu przyjmowania zapisów w Ofercie Publicznej (oraz rozpoczciu procesu Budowy
Ksigi Popytu) Emitent moe wycofa si z Oferty Akcji Nowej Emisji oraz Oferty Sprzeday Akcji
Sprzedawanych lub je zawiesi jedynie z powodów, które w ocenie Emitenta s powodami
wanymi. Do wanych powodów naley zaliczy m. in. (i) nage lub nieprzewidywalne wczeniej
zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, wiata lub Emitenta, które mog mie
istotny negatywny wpyw na rynki finansowe, gospodark kraju lub dalsz dziaalno Emitenta,
w tym na przedstawione przez niego zapewnienia, (ii) nage i nieprzewidziane zmiany o innym
charakterze ni wskazane w pkt (i) powyej mogce mie bezporedni wpyw na dziaalno
operacyjn Emitenta lub mogce skutkowa poniesieniem przez Emitenta istotnej szkody lub
istotnego zakócenia jego dziaalnoci, (iii) istotna negatywna zmiana dotyczca dziaalnoci,
sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Emitenta lub (iv) inne nieprzewidziane przyczyny
powodujce, e przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydzia Akcji byyby niemoliwe lub
szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta. W szczególnoci, niewytypowanie na podstawie
Ksigi Popytu Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostan skierowane Zaproszenia, bdzie
podstaw do podjcia decyzji o wycofaniu si, przesuniciu lub zawieszeniu Oferty Publicznej.
Zwraca si równie uwag inwestorów na fakt, i w przypadku, gdy Emitent podejmie decyzj o
odstpieniu od Budowy Ksigi Popytu po jej rozpoczciu, nastpstwem takiego zdarzenia moe
by odstpienie Emitenta od Oferty Akcji Nowej Emisji lub jej zawieszenie.
W sytuacji, gdy ogoszone zostanie odwoanie Publicznej Oferty, wszystkie deklaracje zoone w
trakcie tworzenia Ksigi Popytu bd anulowane.
W przypadku wznowienia Oferty Akcji Nowej Emisji oraz Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych,
zoone deklaracje nabycia oraz przesane inwestorom Zaproszenia bd uwaane za wycofane.
W przypadku, gdy zaistniej przesanki, które w opinii Emitenta wskazywa bd na zasadno
zawieszenia Oferty Akcji Nowej Emisji lub odstpienia od niej, stosowna decyzja zostanie podana
do publicznej wiadomoci w trybie okrelonym w art. 51 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

31.5. Niedoj cie emisji Akcji Serii B do skutku
Emisja Akcji Serii B nie dochodzi do skutku w nastpujcych przypadkach:
•

gdy w wyniku dokonanych zapisów na Akcje Serii B nie zostanie objtych oraz naleycie
opaconych co najmniej 150.000 Akcji Serii B, lub

•

w przypadku skorzystania przez Zarzd Emitenta z uprawnienia wynikajcego z art. 432 §
4 KSH, istnieje ryzyko, e emisja moe nie doj do skutku take w przypadku, gdy liczba
subskrybowanych akcji bdzie co najmniej równa 150.000 akcjom, ale w ramach
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subskrypcji nie zostanie osignita ostateczna suma o jak kapita ma by podwyszony,
lub
•

Zarzd Spóki nie zgosi do Sdu Rejestrowego wniosku o rejestracj podwyszenia
kapitau zakadowego w terminie dwunastu miesicy od Dnia Zatwierdzenia Prospektu oraz
przed upywem jednego miesica od dnia przydziau akcji, zgodnie z art. 431 ust 4 KSH,
lub

•

gdy uprawomocni si postanowienie Sdu Rejestrowego o odmowie rejestracji
podwyszenia kapitau zakadowego.

W przypadku wystpienia zdarzenia powodujcego niedojcie emisji Akcji Serii B do skutku,
informacja na ten temat zostanie podana do publicznej wiadomoci w trybie art. 52 ust 2 przed
dopuszczeniem Praw do Akcji oraz Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym oraz w trybie
art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej po dopuszczeniu Praw do Akcji oraz Akcji Serii B do obrotu
na rynku regulowanym. W tym samym trybie, tj. art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie
przekazana informacja o dojciu emisji Akcji Serii B do skutku.
W przypadku niedojcia emisji Akcji Serii B do skutku, Emitent nie bdzie ubiega si o
dopuszczenie Akcji Serii A.

31.6. Redukcja zapisów oraz zwrot rodków pieni nych inwestorom
Inwestorzy Indywidualni
W Transzy Inwestorów Indywidualnych redukcja zoonych zapisów nastpi w przypadku
wystpienia nadsubskrypcji w stosunku do liczby Akcji Oferowanych ostatecznie okrelonej dla
tej transzy. W takim przypadku, Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostan
zredukowane proporcjonalnie, zgodnie z zasadami przydziau opisanymi w punkcie 0 Prospektu.
Inwestorzy Instytucjonalni
W zwizku z trybem skadania zapisów w Transzy Instytucjonalnej, w transzy tej nie przewiduje
si redukcji w stosunku do inwestorów, do których zostan wystosowane Zaproszenia, zgodnie z
zasadami przydziau opisanymi w punkcie 0 Prospektu.
Zwrot rodków pieni nych
Zwrot odpowiednich kwot wpaconych tytuem zapisów na Akcje Oferowane bdzie nastpowa w
nastpujcych przypadkach:
•

niedojcia Oferty Publicznej do skutku,

•

odstpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej,

•

przydzielenia Inwestorowi mniejszej liczby Akcji Oferowanych ni liczba, na któr zoony
zosta zapis lub nieprzydzielenia Akcji Oferowanych w ogóle,

•

ustalenia Ceny w Ofercie na poziomie niszym ni Cena Maksymalna, po której
dokonywali wpaty Inwestorzy Indywidualni,

•

wycofania si ze zoonego zapisu w przypadkach opisanych w pkt 31.8 Prospektu.

Zwrot wpat dokonywany bdzie na rachunek bankowy lub inwestycyjny wskazany przez
inwestora w formularzu zapisu. Zwrot wpaconych kwot nastpi bez jakichkolwiek odszkodowa
lub odsetek w cigu 14 (czternastu) dni, odpowiednio od daty ogoszenia o niedojciu Oferty
Publicznej do skutku, daty odstpienia od Oferty Publicznej lub daty przydziau Akcji
Oferowanych. Wszelkie konsekwencje z tytuu podania niewaciwego numeru rachunku, na który
ma zosta dokonany zwrot rodków, ponosi skadajcy zapis.

31.7. Wielko  skadanego zapisu
W Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ma ogranicze wartociowych i ilociowych, co do
wielkoci skadanego zapisu ani liczby skadanych zapisów. W przypadku, gdy czna liczba Akcji
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Oferowanych objtych wanymi zapisami zoonymi przez danego Inwestora Indywidualnego
bdzie wiksza ni liczba Akcji Oferowanych, przyjmuje si, e inwestor zoy zapis na
ostateczn liczb Akcji Oferowanych.
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych czna wielko zapisów Inwestora Instytucjonalnego
nie moe przekracza liczby Akcji Oferowanych wskazanej w Zaproszeniu. Zapisy opiewajce
cznie na wiksz liczb Akcji Oferowanych ni wskazana powyej bd traktowane jako zapisy
na maksymalna liczb Akcji Oferowanych, na które moe zoy zapis danych Inwestor
Instytucjonalny.
W przypadku dokonania niepenej wpaty na Akcje Oferowane bd zoenia przez Inwestora
Instytucjonalnego zapisu na liczb Akcji Oferowanych mniejsz ni okrelona w Zaproszeniu,
temu Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie przydzielona liczba Akcji Oferowanych, na jak
Inwestor Instytucjonalny dokona wpaty, lub te moe zosta przydzielona mniejsza liczba Akcji
Oferowanych ni wynikajca z dokonanej wpaty.

31.8. Mo liwo ci wycofania si ze zo onego zapisu
Zapis zoony przez Inwestorów Instytucjonalnych i Inwestorów Indywidualnych jest
bezwarunkowy, nie moe zawiera jakichkolwiek zastrzee i jest nieodwoalny w terminie
zwizania zapisem (wskazanym w punkcie 31.14), z zastrzeeniem zapisów niniejszego punktu
31.8 poniej.
Inwestorzy s uprawnieni do wycofania si ze zoonego zapisu w przypadku publikacji aneksu
do niniejszego Prospektu, w trybie i na zasadach okrelonych w art. 51a Ustawy o Ofercie
Publicznej. W przypadku, gdy po rozpoczciu subskrypcji lub sprzeday do publicznej
wiadomoci zostanie udostpniony aneks w zwizku z bdami w treci Prospektu lub
czynnikami, które zaistniay lub o których Emitent lub Sprzedajcy powzi wiadomo przed tym
przydziaem, osoba, która zoya zapis przed udostpnieniem aneksu, bdzie moga uchyli si
od skutków prawnych zoonego zapisu skadajc u Oferujcego owiadczenie na pimie, w
terminie 2 dni roboczych od dnia udostpnienia aneksu. Emitent w porozumieniu z Oferujcym
dokona wówczas odpowiedniej zmiany terminu przydziau Akcji Oferowanych w celu
umoliwienia inwestorowi uchylenia si od skutków prawnych.
Inwestorowi, który zoy zapis na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej
wiadomoci informacji o cenie w Ofercie, wielkoci transz lub liczbie Akcji Oferowanych,
przysuguje uprawnienie do uchylenia si od skutków prawnych zoonego zapisu poprzez
zoenie w firmie inwestycyjnej oferujcej papiery wartociowe owiadczenia na pimie w terminie
2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomoci tej informacji.

31.9. Wnoszenie wpat
warto ciowych

za

Akcje

Oferowane

oraz

dostarczenie

papierów

Warunkiem skutecznego zoenia zapisu na Akcje Oferowane jest dokonanie wpaty w kwocie:
•

dla Inwestorów Indywidualnych – wynikajcej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objtych
zapisem i ceny równej Cenie Maksymalnej;

•

dla Inwestorów Instytucjonalnych – wynikajcej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych
objtych zapisem (wynikajcej z Zaproszenia) i Ceny Akcji Oferowanych.

Wpata na Akcje Oferowane objte zapisem Inwestora Indywidualnego musi wpyn na
rachunek Oferujcego najpóniej w chwili skadania przez Inwestora Indywidualnego zapisu.
Zapis w Transzy Instytucjonalnej musi by w peni opacony najpóniej w ostatnim dniu skadania
zapisów w tej transzy do godziny 14.00.
Wpaty na Akcje Oferowane powinny by dokonywane z adnotacj: „Wpata na Akcje Oferowane
Benefit Systems S.A.” oraz imi i nazwisko/nazw subskrybujcego. Wpaty mog by
dokonywane w kasie POK przyjmujcego zapisy lub w formie przelewu w Zotych Polskich na
rachunek Oferujcego nr 76 1500 1126 1211 2008 4829 0000.
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Jeli dany Inwestor posiadajcy rachunek u Oferujcego zoy dyspozycj deponowania
przydzielonych Akcji Oferowanych na tym rachunku, wówczas opacenie Akcji Oferowanych
nastpi z tego rachunku, w zwizku z czym wpaty gotówkowe na Akcje Oferowane powinny by
dokonywane w dowolnym oddziale Kredyt Banku S.A., POK Oferujcego lub w formie przelewu w
zotych polskich na rachunek bankowy Oferujcego nr 97 1500 1126 1211 2000 0106 0000. W
tytule patnoci naley wskaza numer rachunku inwestycyjnego Inwestora, nazw waciciela
rachunku inwestycyjnego oraz doda adnotacj „Wpata na Akcje Oferowane Benefit Systems
S.A.”
Wpaty na Akcje Oferowane nie podlegaj oprocentowaniu. W przypadku dokonania wpaty
niepenej, zapis moe zosta uznany za wany, wedug decyzji Emitenta, przy czym na liczb
akcji nie wiksz ni iloraz wpaty przez Cen w Ofercie, bez uwzgldniania czci uamkowych.
Po dokonaniu przydziau Akcji Oferowanych, Emitent podejmie dziaania majce na celu
niezwoczne zarejestrowanie Praw do Akcji oraz Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów
wartociowych inwestorów, którym przydzielono Akcje Oferowane. Inwestor otrzyma informacj o
zapisaniu Praw do Akcji i Akcji Sprzedawanych na swoim rachunku przesan przez podmiot
prowadzcy ten rachunek w terminie przewidzianym w regulaminie tego podmiotu.
Po wydaniu przez Sd Rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie
podwyszenia kapitau zakadowego w drodze emisji Akcji Serii B i dokonaniu wpisu
odpowiedniej zmiany do KRS, a nastpnie po dostarczeniu przez Emitenta do KDPW
dokumentów potwierdzajcych zarejestrowanie podwyszenia kapitau zakadowego w KRS,
wygasn Prawa do Akcji, a na rachunkach inwestorów, którzy w tym dniu bd posiadali Prawa
do Akcji, zostan zapisane Akcje Serii B.
Zaksigowanie Akcji Oferowanych na wskazanym przez Inwestorów rachunku papierów
wartociowych prowadzony przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie
nastpi niezwocznie po ich zarejestrowaniu w KDPW.

31.10. Podanie wyników Oferty Publicznej do publicznej wiadomo ci
Wyniki Oferty Publicznej zostan przekazane w terminie dwóch tygodni od dnia zamknicia
Oferty Publicznej w trybie art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej.

31.11. Prawa pierwokupu, zbywalno  praw do subskrypcji
Oferta Publiczna nie zakada wykonania praw pierwokupu, zbywalnoci praw do subskrypcji ani
postpowania z prawami do subskrypcji, które nie zostay wykonane.

31.12. Zasady dystrybucji i przydziau
31.12.1. Podmioty uprawnione do nabywania Akcji Oferowanych
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych podmiotami uprawnionymi do wzicia udziau w
Budowie Ksigi Popytu s instytucje finansowe lub inne osoby prawne uprawnione, na podstawie
waciwych przepisów prawa regulujcych ich dziaalno, do dziaania na rynkach finansowych,
w tym domy maklerskie, banki, zagraniczne firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne,
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa emerytalne,
jak równie inne instytucje zbiorowego inwestowania lub podmioty nimi zarzdzajce, zakady
ubezpiecze oraz inne osoba prawne, której jedynym przedmiotem dziaalnoci jest inwestowanie
w papiery wartociowe zgodnie z definicj art. 2(1)(e)(ii) Dyrektywy Prospektowej.
Inwestorami uprawnionymi do skadania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych s inwestorzy, którzy otrzymaj od Oferujcego Zaproszenie do Zoenia
Zapisu, w którym zostanie okrelona liczba Akcji Oferowanych, na któr powinien opiewa zapis.
Przy czym w pierwszej kolejnoci Akcje Oferowane zostan przyznane Inwestorom
Instytucjonalnym, którzy wzili udzia w Budowie Ksigi Popytu, zgodnie z zasadami opisanymi w
pkt. 0 Prospektu.
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W Transzy Inwestorów Indywidualnych – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadajce osobowoci prawnej zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe, z wyjtkiem podmiotów bdcych
Inwestorami Instytucjonalnymi zgodnie z definicj zawart w niniejszym Prospekcie.
Akcje Oferowane oferowane s na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nierezydenci
zamierzajcy zoy zapis na akcje winni zapozna si z odpowiednimi przepisami miejsca
zamieszkania/ siedziby.
31.12.2. Zamiary znaczcych akcjonariuszy, czonków
nadzorczych lub administracyjnych Emitenta

organów

zarzdzajcych,

Na stan wiedzy Emitenta na Dzie Zatwierdzenia Prospektu znaczcy akcjonariusz, czonkowie
organów zarzdzajcych lub nadzorczych Emitenta nie zamierzaj uczestniczy w Ofercie
Publicznej, rozumianej jako objcie lub zakup Akcji Oferowanych.
31.12.3. Podzia na transze i moliwo zmiany wielkoci transz (claw-back)
Akcje Oferowane oferowane s w nastpujcych transzach:
•

Transza Inwestorów Instytucjonalnych,

•

Transza Inwestorów Indywidualnych.

Ostateczne wielkoci kadej z transz zostan ustalone przez Emitenta w sposób uznaniowy w
porozumieniu z Oferujcym, na podstawie wyników Budowy Ksigi Popytu, w dniu ustalenia
Ceny Akcji Oferowanych i podane do publicznej wiadomoci zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o
Ofercie Publicznej w dniu ogoszenia Ceny Akcji oferowanych. Inwestorom, którzy zo zapisy
na Akcje Oferowane w ramach Oferty Publicznej przed przekazaniem do publicznej wiadomoci
powyszej informacji, przysugiwa bdzie uprawnienie do uchylenia si od skutków prawnych
zoonego zapisu poprzez zoenie u Oferujcego owiadczenia na pimie, w terminie dwóch dni
roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomoci takiej informacji, stosownie do art. 54
ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej.
Emitent nie ma obowizku równowaenia popytu w adnej z transz.
Emitent przewiduje, e czna liczba Akcji Oferowanych, która zostanie ostatecznie przydzielona
Inwestorom Indywidualnym bdzie stanowia okoo 20 - 30% ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych w ramach Oferty Publicznej.
Emitent zastrzega sobie moliwo dokonania, w porozumieniu z Oferujcym, na zasadach
opisanych w punkcie 31.12.4 Prospektu, przesuni pomidzy transzami po zakoczeniu
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w tych transzach, z zastrzeeniem, e w tym
przypadku mog zosta przesunite jedynie Akcje Oferowane niesubskrybowane przez
inwestorów w danej transzy, pod warunkiem, e w innej transzy popyt zgoszony przez
inwestorów przewysza ich poda.
31.12.4. Przydzia Akcji Oferowanych
Przydzia Akcji Oferowanych zostanie dokonany w terminie przewidzianym w harmonogramie
Oferty Publicznej podanym w pkt. 31.2 Prospektu, co jest równoznaczne z zamkniciem Oferty
Publicznej.
W pierwszej kolejnoci inwestorom przydzielane bd Akcje Serii B, a nastpnie Akcje
Sprzedawane. Emitent, w porozumieniu z Oferujcym, moe uznaniowo zdecydowa czy
inwestorowi zostan przyznane Akcje Serii B czy Akcje Sprzedawane, czy obydwa rodzaje Akcji
Oferowanych jednoczenie. Sprzedajcy w porozumieniu z Oferujcym moe zdecydowa o nie
zaoferowaniu Akcji Sprzedawanych w ogóle. Inwestorowi, któremu zostay przydzielone Akcje
Serii B, na rachunku papierów wartociowych zostan zapisane Prawa do Akcji.
Emitent nie ma obowizku równowaenia poziomu popytu na Akcje Oferowane.
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Informacja na temat wyników przydziau zostanie przekazana do publicznej wiadomoci w trybie
art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Inwestorzy Indywidualni
Emitent w porozumieniu z Oferujcym, po uwzgldnieniu ewentualnych przesuni Akcji
Oferowanych w poszczególnych transzach, przydzieli odpowiednio Akcje Serii B lub Akcje
Sprzedawane tym Inwestorom Indywidualnym, którzy prawidowo zoyli i opacili zapisy na Akcje
Oferowane. Jeeli popyt na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przewyszy
ostatecznie okrelon liczb Akcji Oferowanych dla tej transzy, Akcje Oferowane w Transzy
Inwestorów Indywidualnych zostan przydzielone zgodnie z zasad proporcjonalnej redukcji, bez
uwzgldniania czci uamkowych.
Przed przydziaem Akcji Oferowanych, Akcje Oferowane zaoferowane Inwestorom
Indywidualnym w liczbie, w jakiej zostay objte zapisami Inwestorów Indywidualnych, a które
zostan wycofane na zasadach okrelonych w Prospekcie, mog zosta przesunite do puli Akcji
Oferowanych przydzielanej Inwestorom Instytucjonalnym.
Inwestorzy Instytucjonalni
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestorom, biorcym udzia w Budowie Ksigi Popytu,
do których skierowano Zaproszenie, zostan przydzielone Akcje Serii B lub Akcje Sprzedawane
w liczbie zgodnej z liczb Akcji Oferowanych podan w Zaproszeniu wystosowanym przez
Oferujcego w imieniu Emitenta, pod warunkiem prawidowego zoenia i penego opacenia
zapisu przez Inwestora Instytucjonalnego.
Akcje Oferowane, w stosunku do których Inwestorzy Instytucjonalni uchylili si od skutków
zoonych zapisów w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, nie zoyli zapisów w
odpowiedzi na Zaproszenie lub nie opacili w terminie zoonych zapisów, mog zosta
zaoferowane i przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy wzili udzia w
procesie Budowy Ksigi Popytu, jak równie tym, którzy nie wzili udziau w procesie Budowy
Ksigi Popytu, pod warunkiem prawidowego zoenia i opacenia zapisów zoonych w
odpowiedzi na Zaproszenie skierowane przez Oferujcego w uzgodnieniu z Emitentem lub mog
zosta przydzielone Subemitentowi. Akcje takie mog równie zosta przesunite do puli Akcji
Oferowanych przydzielanej Inwestorom Indywidualnym.
Wybór Inwestorów Instytucjonalnych, do których skierowane zostanie Zaproszenie oraz decyzja,
co do wstpnie przyznanej im liczby Akcji Oferowanych, nastpi na zasadzie uznaniowoci, z
zastrzeeniem, e Zaproszenie moe by skierowane wycznie do tych Inwestorów, którzy
zaoferuj cen równ lub wysz od ostatecznie ustalonej Ceny Akcji Oferowanych. Emitent
zastrzega sobie prawo do skierowania Zaproszenia do inwestorów, którzy nie brali udziau w
Budowie Ksigi Popytu, na podstawie rekomendacji Oferujcego, w sposób uznaniowy, przy
czym w pierwszej kolejnoci Akcje Oferowane zostan przyznane Inwestorom Instytucjonalnym,
którzy wzili udzia w Budowie Ksigi Popytu.
Zwraca si uwag inwestorów, i liczba Akcji Oferowanych zaproponowana Inwestorowi
Instytucjonalnemu w takim Zaproszeniu moe by mniejsza ni liczba Akcji Oferowanych
wynikajca ze zoonej przez niego deklaracji nabycia Akcji Oferowanych. Udzia Inwestora
Instytucjonalnego w procesie Budowy Ksigi Popytu nie stanowi zobowizania Emitenta do
skierowania do tego Inwestora Zaproszenia.
Wyniki Budowy Ksigi Popytu nie bd podane do publicznej wiadomoci.
Sposób traktowania inwestorów przy przydziale Akcji Oferowanych
Emitent nie przewiduje moliwoci preferencyjnego traktowania okrelonych rodzajów inwestorów
lub okrelonych grup powizanych przy przydziale Akcji Oferowanych, poza zasadami
okrelonymi powyej. Ponadto sposób traktowania przy przydziale nie jest uzaleniony równie
od tego, przez jaki podmiot lub za porednictwem jakiego podmiotu s dokonywane.
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Nadprzydzia i opcja dodatkowego przydziau
Oferta Publiczna nie zakada moliwoci nadprzydziau ani opcji dodatkowego przydziau.
Minimalna wielko pojedynczego przydziau
Minimalna wielko pojedynczego przydziau w Ofercie Publicznej nie wystpuje.
31.12.5. Warunki i termin zamknicia Oferty Publicznej
Zarzd Emitenta nie okreli adnego warunku, od spenienia którego byoby uzalenione
zamknicie Oferty Publicznej. Zarzd przewiduje, e Oferta Publiczna zostanie zamknita w dniu
wskazanym w przewidywanym harmonogramie w pkt. 31.2 niniejszego Rozdziau, z
zastrzeeniem zmiany tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 31.2.
Emitent poinformuje o zamkniciu Oferty Publicznej w pierwszym dniu roboczym przypadajcym
po dniu, w którym zostaa zamknita Oferta Publiczna. Informacja zostanie podana do publicznej
wiadomoci w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej.
31.12.6. Dopuszczalno skadania wielokrotnych zapisów
W Transzy Inwestorów Indywidualnych, kady inwestor ma prawo do zoenia dowolnej liczby
zapisów.
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, inwestor uprawniony do zoenia zapisu w tej transzy
ma prawo do zoenia wielokrotnego zapisu, pod warunkiem, e cznie jego zapisy bd zoone
na liczb Akcji Oferowanych nie wiksz ni wskazana w Zaproszeniu otrzymanym od
Oferujcego. Zapisy opiewajce cznie na wiksz liczb Akcji Oferowanych ni wskazana
powyej bd traktowane jako zapisy na maksymalna liczb Akcji Oferowanych, na które moe
zoy zapis dany Inwestor Instytucjonalny.
W przypadku dokonania niepenej wpaty na Akcje Oferowane bd zoenia przez Inwestora
Instytucjonalnego zapisu na liczb Akcji Oferowanych mniejsz ni okrelona w Zaproszeniu,
temu Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie przydzielona liczba Akcji Oferowanych, na jak
Inwestor Instytucjonalny dokona wpaty, lub te moe zosta przydzielona mniejsza liczba Akcji
Oferowanych ni wynikajca z dokonanej wpaty.
31.12.7. Zawiadomienie o liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych oraz moliwo
rozpoczcia obrotu
Inwestor, który zoy zapis na Akcje Oferowane otrzyma informacj o zapisaniu Akcji
Oferowanych na swoim rachunku papierów wartociowych rozesan przez dom maklerski
prowadzcy jego rachunek w terminie przewidzianym w regulaminie tego domu maklerskiego.
Planowany termin rozpoczcia notowa Akcji Sprzedawanych oraz Praw do Akcji na GPW
przewidywany jest przez Zarzd na drugi kwarta 2011 roku z zastrzeeniem zapisów Rozdziau
33, natomiast pierwsze notowanie Akcji Serii B nastpi niezwocznie po uzyskaniu przez Emitenta
prawomocnego postanowienia sdu o rejestracji podwyszenia kapitau zakadowego.

31.13. Cena
31.13.1. Metoda okrelenia i osoby odpowiedzialne za ustalenie Ceny Emisyjnej i Ceny
Sprzeday
Na potrzeby Budowy Ksigi Popytu ustalony zostanie przez Emitenta Przedzia Cenowy. Górna
granica Przedziau Cenowego bdzie Cen Maksymaln na potrzeby Oferty Publicznej, na
podstawie której Inwestorzy Indywidualni bd mogli skada zapisy.
Cena Emisyjna i Cena Sprzeday bd równe i jednakowe dla obydwu transz (cznie zwane
Cen Akcji Oferowanych). Decyzja o Cenie Emisyjnej zostanie podjta przez Zarzd Emitenta w
formie uchway.
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Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarzd Emitenta na podstawie rekomendacji
Oferujcego, na podstawie wyników procesu Budowy Ksigi Popytu oraz informacji o popycie w
Transzy Inwestorów Indywidualnych. Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona po zakoczeniu
przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz po zakoczeniu Budowy
Ksigi Popytu. Cena Akcji Oferowanych bdzie zawiera si w Przedziale Cenowym.
31.13.2. Zasady podania do publicznej wiadomoci Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzeday
Informacje o Przedziale Cenowym oraz informacja o Cenie Akcji Oferowanych zostan podane
zgodnie z przewidywanym harmonogramem zaprezentowanym w pkt. 31.2 niniejszego
Rozdziau. Informacja o ustalonym Przedziale Cenowym zostanie przekazana do publicznej
wiadomoci w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, natomiast informacja o ostatecznie
ustalonej Cenie Emisyjnej i Cenie Sprzeday zostanie podana do publicznej wiadomoci w trybie
art. 54 ust. 3.
31.13.3. Koszty i podatki zwizane ze skadaniem zapisów na Akcje Oferowane
Zoenie zapisu na Akcje Oferowane nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji podatkiem
dochodowym.
Zoenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest zwizane z dodatkowymi opatami. Inwestor
powinien jednak zwróci uwag, i mog wystpi inne koszty porednio zwizane z
subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym w szczególnoci koszty zaoenia i/lub prowadzenia
rachunku inwestycyjnego, koszty bankowe zwizane z dokonaniem wpaty na Akcje Oferowane,
ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie zote, koszt ewentualnej opaty skarbowej
lub podatku od czynnoci cywilnoprawnej w przypadku skadania zapisu przez penomocnika itp.
Zwraca si take uwag inwestorom, e wpaty na Akcje Oferowane nie s oprocentowane i w
przypadku zwrotu czci lub caej wpaconej kwoty inwestorowi nie przysuguj odsetki ani
odszkodowanie.

31.14. Termin zwi zania zapisem na Akcje Oferowane
Inwestor skadajcy zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych zwizany jest zapisem na Akcje
Oferowane od daty zoenia wanego zapisu do dnia dokonania przydziau Akcji Oferowanych, z
zastrzeeniem wystpienia okolicznoci przewidzianych w art. 51a oraz art. 54 ust. 1 pkt 3)
Ustawy o Ofercie Publicznej.
Inwestor skadajcy zapis w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zwizany jest zapisem na
Akcje Oferowane od daty zoenia wanego zapisu do dnia dokonania przydziau Akcji
Oferowanych, z zastrzeeniem wystpienia okolicznoci przewidzianych w art. 51a Ustawy o
Ofercie Publicznej.
Inwestor przestaje by zwizany zapisem w przypadku odstpienia przez Emitenta od
przeprowadzenia lub odwoania Oferty Publicznej.

31.15. Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Podwyszenie kapitau zakadowego Spóki w drodze publicznej oferty Akcji Serii B pozwoli na
szybsze pozyskanie kapitau przez Spók, celem zapewnienia rodków niezbdnych do
zwikszenia dynamiki rozwoju, a w szczególnoci do szybkiej realizacji planów inwestycyjnych
Spóki, których efektem bdzie rozszerzenie oferowanych usug, wobec czego podjcie decyzji o
pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B jest podane i ley w
interesie Spóki.
Pozbawienie prawa poboru umoliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwaszcza
dugoterminowych oraz umoliwi akumulacj kapitau w Spóce, co przyczyni si do umocnienia
pozycji Spóki wobec podmiotów prowadzcych dziaalno konkurencyjn oraz wobec
kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spók umoliwi take wzrost jej
wiarygodnoci oraz zwikszenie dynamiki rozwoju.
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Pozbawienie prawa pierwszestwa objcia Akcji Serii B, nie pozbawia dotychczasowych
Akcjonariuszy moliwoci objcia akcji, naley zatem przyj, i bdc w interesie Spóki,
pozbawienie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.
Zarzd Spóki rekomenduje ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii B w oparciu o Ksig Popytu.

31.16. Informacja o cenach nabycia akcji Emitenta przez czonków organów
zarz dzaj cych, nadzorczych oraz administracyjnych Emitenta w ci gu
ostatniego roku
Czonkowie organów zarzdzajcych, nadzorczych oraz administracyjnych nie nabywali akcji
Emitenta w cigu ostatniego roku.
W zwizku z planowanym wprowadzeniem programu motywacyjnego opisanego w punkcie 17.3
Prospektu w przyszoci czonkowie organów zarzdzajcych (z wyczeniem obecnego Prezesa
Zarzdu Jamesa Van Bergh) oraz administracyjnych mog uzyska prawo objcia akcji. Cena,
po której Emitent planuje zaoferowa akcje osobom objtym programem motywacyjnym bdzie
równa cenie Akcji Serii B w ofercie publicznej.
W dniu 8 lutego 2011 roku spóka Parking4you Sp. z o.o. (nazwa w trakcie zmiany na MBG
Investment Sp. z o.o.) nabya od Benefit Invest Ltd. 25.000 akcji Emitenta. Cena akcji zostaa
okrelona jako Cena Emisyjna w Ofercie Publicznej. Umowa zawiera mechanizm korygujcy
cen akcji po Ofercie Publicznej do poziomu Ceny Emisyjnej. Wiceprezes Zarzdu Emitenta,
Ryszard Styso, jest wacicielem 20% udziaów w spóce Parking4you Sp. z o.o.

31.17. Plasowanie i gwarantowanie Oferty Publicznej (subemisja)
KBC Securities N.V. (Spóka Akcyjna) Oddzia w Polsce z siedzib w Warszawie przy ul.
Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa, peni funkcj Oferujcego i na podstawie umowy z
Emitentem i Sprzedajcym jest odpowiedzialny za plasowanie Oferty Publicznej bez wicego
zobowizania (tj. na zasadzie "dooenia wszelkich stara").
Emitent nie przewiduje korzystania z usug agentów ds. patnoci. Po zatwierdzeniu Prospektu
Emisyjnego przewiduje si korzystanie z usug Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych
S.A. z siedzib w Warszawie, przy ul. Ksicej 4, 00-498 Warszawa.
Najpóniej w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej Emitent oraz Sprzedajcy zamierzaj zawrze
Umow o Subemisj z KBC Securities N.V. (Spóka Akcyjna) Oddzia w Polsce z siedzib w
Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa.
Na podstawie Umowy o Subemisj Subemitent zobowie si, z zastrzeeniem ziszczenia si
okrelonych warunków wskazanych poniej, do dooenia naleytej starannoci w celu
zapewnienia nabycia i opacenia Akcji Oferowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych oraz do
nabycia, bd spowodowania nabycia tych Akcji Oferowanych, które nie zostay nabyte przez
takich Inwestorów Instytucjonalnych. Gwarancji na podstawie Umowy o Subemisj nie bdzie
podlego zapewnienie nabycia i opacenia Akcji Oferowanych przez Inwestorów Indywidualnych w
wielkoci wynikajcej z liczby Akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Ceny
Akcji Oferowanych. Umowa o Submisj nie przewiduje limitów kwotowych zobowizania
Subemitenta.
Umowa o Subemisj bdzie zawieraa standardowe warunki zawieszajce i rozwizujce
znajdujce si w umowach gwarantowania przy transakcjach podobnych do Oferty, w tym
warunki zwizane z wystpieniem okrelonych zdarze siy wyszej, wystpieniem istotnej
negatywnej zmiany w sytuacji Grupy oraz na rynkach kapitaowych i w gospodarce, warunki
zwizane z prawdziwoci, kompletnoci i rzetelnoci owiadcze i zapewnie udzielonych
przez Emitenta i Sprzedajcego w Umowie o Subemisj. Zobowizania Subemitenta, o których
mowa powyej, wejd w ycie po zawarciu aneksu cenowego do Umowy o Subemisj
okrelajcego Cen Emisyjn oraz Cen Sprzeday, a take ostateczn liczb Akcji Serii B oraz
Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty.
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Podpisanie Aneksu Cenowego, wedug wycznego uznania podmiotów bdcych jego stronami,
jest planowane po zakoczeniu procesu budowy ksigi popytu i ustaleniu Ceny Emisyjnej oraz
Ceny Sprzeday dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ceny Sprzeday dla Inwestorów
Instytucjonalnych, a take ostateczn liczb Akcji Serii B oraz Akcji Sprzedawanych oferowanych
w ramach Oferty oraz liczb akcji oferowanych w poszczególnych transzach.
Umowa o Subemisj bdzie rzdzona prawem polskim i bdzie zawieraa zwyczajowe w ofertach
podobnych do Oferty owiadczenia i zapewnienia Emitenta oraz Sprzedajcego m.in. w zakresie
skutecznoci objcia lub nabycia Akcji Sprzedawanych, uprawnienia do sprzeday Akcji
Sprzedawanych w Ofercie oraz stanu prawnego i sytuacji finansowej Emitenta i jego podmiotów
zalenych.
Zgodnie z Umow o Subemisj, Sprzedajcy oraz Emitent zobowi si do zwolnienia
Subemitenta oraz innych okrelonych osób z odpowiedzialnoci i obowizku wiadczenia z tytuu
okrelonych roszcze, zobowiza lub kosztów, jakie mog zosta dochodzone lub zostan
poniesione przez Subemitenta lub okrelone osoby w zwizku z Umow o Subemisj (tzw.
klauzula indemnifikacyjna).
Umowa o Subemisj bdzie przewidywa, e Emitent oraz Sprzedajcy bd podlegali
umownemu ograniczeniu zbywalnoci oraz emisji Akcji.
Zawarcie Umowy o Submisj nie jest uzalenione od ustalenia midzy stronami dodatkowych,
nieujawnionych w Prospekcie warunków.
W zakresie, w jakim bdzie to wymagane przepisami prawa, informacja o zawarciu Umowy o
Subemisj zostanie podana do publicznej wiadomoci w formie komunikatu aktualizacyjnego w
trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku, gdy w ocenie Emitenta zmiana
warunków Umowy o Subemisj lub terminu jej zawarcia mogaby w sposób znaczcy wpyn na
ocen Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie udostpniona do publicznej wiadomoci w
formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Przekazanie przez
Emitenta informacji na temat Ceny Emisyjnej oraz Ceny Sprzeday, a take ostatecznej liczby
Akcji Serii B oraz Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz liczby akcji
oferowanych w poszczególnych transzach w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej
bdzie równoznaczne z zawarciem Aneksu Cenowego na warunkach okrelonych w powyszej
informacji.
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ROZDZIA 32. WSKAZANIE WACICIELI PAPIERÓW
WARTOCIOWYCH OBJTYCH SPRZEDA 
Wacicielem papierów wartociowych objtych sprzeda jest Benefit Invest Ltd (dawniej
Company Assistance) z siedzib w Dublinie, Clifton House, Lower Fitzwiliam Street, Irlandia,
który oferuje do sprzeday do 700.000 (sownie: siedemset tysicy) Akcji Serii A. Podmiotem
dominujcym, posiadajcym porednio i bezporednio 99% udziaów w spóce Benefit Invest Ltd,
jest Agnieszka Van Bergh - maonka Prezesa Zarzdu Jamesa Van Bergh. Dyrektorami w
spóce Benefit Invest Ltd s m.in. James Van Bergh - Prezes Zarzdu Emitenta oraz Michael
Sanderson - czonek Rady Nadzorczej Emitenta.
Sprzedajcy oferuje do sprzeday do 700.000 (sownie: siedemset tysicy) Akcji Serii A o
wartoci nominalnej 1,00 PLN kada i cznej wartoci nominalnej do 700.000,00 PLN (sownie:
siedemset tysicy zotych). Akcje Serii A s akcjami zwykymi na okaziciela.
W dniu 9 lutego 2011 r. Sprzedajcy zawar z Oferujcym umow blokady papierów
wartociowych, które przewiduj wyczenie zbywalnoci posiadanych akcji na okres 12 miesicy
od dnia przydziau Akcji Oferowanych w ofercie publicznej. Akcjonariusz zobowizuje si do
niezbywania akcji Emitenta oraz do niezawierania umów lub porozumie mogcych spowodowa
zobowizanie do zbycia akcji. Na pisemny, uzasadniony wniosek akcjonariusza, Oferujcy moe
wyrazi zgod na zniesienie blokady przed upywem okresu, który zosta wskazany powyej.
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ROZDZIA 33. DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOCIOWYCH DO
OBROTU
Emitent bdzie ubiega si i zoy wniosek o dopuszczenie Akcji Serii A, Akcji Serii B, oraz Praw
do Akcji Serii B jak równie o wprowadzenie Akcji Serii A oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu na
rynku podstawowym GPW w systemie notowa cigych niezwocznie po zamkniciu Oferty
Publicznej.
Emitent bdzie ubiega si i zoy wniosek o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku
podstawowym GPW po wydaniu przez Sd Rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta
w zakresie podwyszenia kapitau zakadowego w drodze emisji Akcji Serii B oraz dokonaniu
wpisu odpowiedniej zmiany do KRS.
W przypadku odstpienia od Oferty Sprzeday Akcji Sprzedawanych, Emitent zoy wniosek o
wprowadzenie Akcji Serii A do obrotu na rynku podstawowym GPW po wydaniu przez Sd
Rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie podwyszenia kapitau
zakadowego w drodze emisji Akcji Serii B oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do KRS.
Biorc pod uwag planowane terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej intencj Zarzdu
Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii A oraz Praw do Akcji Serii B do obrotu giedowego na
rynku podstawowym GPW w drugim kwartale 2011 roku. Naley jednak liczy si z okolicznoci,
i w zwizku ze stanowiskiem Zarzdu GPW z dnia 12 wrzenia 2006 r. w sprawie szczególnych
warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giedowego niektórych instrumentów
finansowych, obrót na GPW nabytymi akcjami Serii A moe by moliwy dopiero po
zarejestrowaniu podwyszenia kapitau zakadowego w drodze emisji Akcji Serii B.
Zgodnie z wiedz Emitenta adne akcje Emitenta nie s przedmiotem obrotu na jakimkolwiek
rynku regulowanym.
aden z podmiotów nie posiada zobowizania do dziaania jako porednik w obrocie na rynku
wtórnym, zapewniajc pynno akcji Emitenta za pomoc kwotowania ofert kupna i sprzeday
(bid i offer).
W ramach Oferty Publicznej nie zostanie udzielona opcja nadprzydziau, a Emitent nie zamierza
podejmowa adnych dziaa majcych na celu stabilizacj kursu notowa akcji Emitenta, ani
zleca podjcia takich dziaa innym osobom.
W przypadku niedojcia emisji Akcji Serii B do skutku, Emitent nie bdzie ubiega si o
dopuszczenie Akcji Serii A.
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ROZDZIA 34. KOSZTY EMISJI
Emitent spodziewa si, e uzyskane rodki netto z tytuu emisji Akcji Serii B w ramach Oferty
Publicznej wynios okoo 25 mln PLN, a wpywy brutto równe bd kwocie netto powikszonej o
koszty zwizane z oferowaniem Akcji Serii B w ramach Oferty Publicznej w kwocie okoo 543 tys
PLN. Koszty zwizane z oferowaniem Akcji Sprzedawanych pokryte zostan przez
Sprzedajcego.
Koszty i wydatki zwizane z oferowaniem Akcji Oferowanych obejmuj midzy innymi koszty
doradztwa prawnego, finansowego, koszty administracyjne i inne zwizane z emisj nowych Akcji
Serii B, opaty rejestracyjne w odniesieniu do emisji Akcji Serii B, koszty zwizane z publikacj
prawnie wymaganych zawiadomie, niniejszego Prospektu, dokumentu sporzdzonego w
zwizku z Ofert Publiczn oraz innych dokumentów o charakterze marketingowym, a take
wynagrodzenie doradców.
W zamian za wiadczenie usug zwizanych z plasowaniem oferty Emitent i Sprzedajcy
zobowizali si do zapacenia Oferujcemu wynagrodzenia prowizyjnego. Warto tego
wynagrodzenia szacowana jest na 1.950 tys PLN, patne przez Emitenta i Sprzedajcego w
proporcji wynikajcej z udziau Akcji Sprzedawanych i Akcji Nowej Emisji w wartoci Akcji
Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty Publicznej. Zakres prac okrelony w umowie
pomidzy Emitentem i Sprzedajcym a Oferujcym dotyczcej plasowania w Ofercie Publicznej
obejmuje gwarantowanie Zapisów Inwestorów Instytucjonalnych w Ofercie. Umowa ta nie
wyodrbnia oddzielnej opaty za gwarantowanie Zapisów Inwestorów Instytucjonalnych w
Ofercie. Opata taka nie zostaa odrbnie okrelona take w Umowie o Subemisj.
Dodatkowo Emitent i Sprzedajcy zobowizali si do pokrycia udokumentowanych kosztów oraz
wydatków poniesionych przez Oferujcego w zwizku z przygotowaniem Oferty Publicznej.
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ROZDZIA 35. POZOSTAE INFORMACJE
35.1. Interesy osób fizycznych i prawnych zaanga owanych w emisj lub ofert
Spóka
Interes we wprowadzeniu Akcji do obrotu na GPW ma Emitent, który w przyszoci poprzez
emisje nowych akcji bdzie móg pozyska dodatkowe ródo finansowania dla realizacji swoich
celów inwestycyjnych.
Sprzedaj cy
Wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW i wzrost ich ceny rynkowej ley w interesie Benefit Invest
Ltd z siedzib w Clifton House, który wraz z podmiotami powizanymi posiada 87,9% akcji w
kapitale zakadowym Emitenta. Sprzedajcy zainteresowany jest uzyskaniem moliwie
najwyszej ceny za Akcje Sprzedawane.
Oferuj cy
KBC Securities N.V. (Spóka Akcyjna) Oddzia w Polsce peni rol Oferujcego w Ofercie
Publicznej oraz doradza Spóce w zakresie zwizanym z przygotowaniem niniejszej oferty oraz
sporzdzajcego fragmenty Prospektu emisyjnego wymienione w owiadczeniu Oferujcego,
umieszczonym w rozdziale 36. Wynagrodzenie Oferujcego ma prowizyjny charakter i
uzalenione jest od powodzenia Oferty Publicznej. Ostateczna wysoko wynagrodzenia
uwarunkowana jest wysokoci rodków pieninych, uzyskanych przez Emitenta z emisji Akcji
Serii B. Oferujcy zainteresowany jest uplasowaniem wszystkich Akcji Oferowanych po moliwie
najwyszej cenie. Oferujcy zawar umow z Emitentem, której przedmiotem jest zaoferowanie w
Ofercie Publicznej Akcji Serii B Emitenta. Ponadto, pomidzy dziaaniami Oferujcego i Emitenta
nie wystpuje aden konflikt interesów. Oferujcy nie jest akcjonariuszem Emitenta.
Doradca Prawny
Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci z siedzib w
Warszawie peni funkcj Doradcy Prawnego w publicznej ofercie akcji Emitenta oraz
sporzdzajcego fragmenty Prospektu emisyjnego wymienione w owiadczeniu Doradcy
Prawnego, umieszczonym w rozdziale 36. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powizane
z wielkoci rodków pozyskanych z oferty publicznej akcji Emitenta. Ponadto pomidzy
dziaaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie wystpuj adne konflikty interesów. Doradca
Prawny nie jest akcjonariuszem Emitenta.
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ROZDZIA 36. OWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
36.1. O wiadczenie Emitenta
Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa, Polska, bdc
odpowiedzialn za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie, niniejszym owiadcza, e
zgodnie z najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej starannoci, by zapewni taki stan,
informacje zawarte w niniejszym Prospekcie s prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym, oraz e w Prospekcie nie pominito niczego, co mogoby wpywa na jego
znaczenie.

James Van Bergh
Prezes Zarzdu
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36.2. O wiadczenie Sprzedaj cego
Benefit Invest Ltd z siedzib w Clifton House, Lower Fitzwiliam Street, Irlandia, niniejszym
owiadcza, e zgodnie z najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej starannoci, by zapewni
taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie s prawdziwe, rzetelne i zgodne ze
stanem faktycznym, oraz e w Prospekcie nie pominito niczego, co mogoby wpywa na jego
znaczenie.

James Van Bergh
Penomocnik Sprzedajcego
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36.3. O wiadczenie Oferuj cego
Dziaajc w imieniu Oferujcego na podstawie penomocnictwa udzielonego przez Zarzd KBC
Securities N.V. z siedzib w Brukseli, Belgia, niniejszym owiadczamy, e zgodnie z nasz
najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej starannoci, by zapewni taki stan, informacje
zawarte w czciach Prospektu, za które Oferujcy jest odpowiedzialny, tj. Rozdziaach 31 i 33,
s prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie pominito w nich niczego, co
mogoby wpyn na ich znaczenie.

Kojo Asakura
Dyrektor Generalny
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Adam Bruliski
Dyrektor Wykonawczy
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36.4. O wiadczenie Doradcy Prawnego
Dziaajc w imieniu kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci
z siedzib w Warszawie, niniejszym owiadczamy, e zgodnie z nasz najlepsz wiedz i przy
dooeniu naleytej starannoci, by zapewni taki stan, informacje zawarte w czciach
Prospektu, za które Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci jest
odpowiedzialny, tj. Rozdziaach 2.3, 5, 13.5, 14.1, 15, 17, 18, 19.1.2, 19.2, 20-23, 25-30, 32, s
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie pominito w nich niczego, co
mogoby wpyn na ich znaczenie.

Marcin Marczuk
Radca Prawny
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ROZDZIA 37. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZCE AKTYWÓW I
PASYWÓW ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ, ZYSKÓW I
STRAT
37.1. Historyczne informacje finansowe
37.1.1.

37.1.1.1.

Opinie niezalenego biegego rewidenta z badania historycznych informacji
finansowych emitenta za okresy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., od 1
stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r, od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
Opinia niezale nego biegego rewidenta z badania historycznych informacji
finansowych emitenta za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
Opinia niezale nego biegego rewidenta
Dla Wspólników Benefit Systems Sp. z o.o.

1.

Przeprowadzilimy badanie zaczonego sprawozdania finansowego Benefit Systems Sp. z o.o.
(Spóka) z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, na które skada si bilans sporzdzony na dzie
31 grudnia 2009 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z cakowitych dochodów,
zestawienie zmian w kapitale wasnym, rachunek przepywów pieninych za okres od
1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, informacje dodatkowe o przyjtych zasadach
rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce.

2.

Za sporzdzenie zgodnego z obowizujcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z dziaalnoci odpowiedzialny jest Zarzd Spóki. Zarzd jest zobowizany do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci speniay
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (tekst
jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z póniejszymi zmianami) (Ustawa). Obowizki
z tym zwizane obejmuj zaprojektowanie, wdroenie i zapewnienie dziaania kontroli
wewntrznej zwizanej ze sporzdzaniem i rzeteln prezentacj sprawozda finansowych,
dobór i zastosowanie odpowiedniej polityki rachunkowoci oraz dokonywanie, uzasadnionych
w danych okolicznociach, szacunków ksigowych.

3.

Naszym zadaniem byo zbadanie zaczonego sprawozdania finansowego i wyraenie opinii, na
podstawie badania, czy sprawozdanie to jest prawidowe, to znaczy zgodne z zastosowanymi
zasadami (polityk) rachunkowoci, czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje
istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spóki oraz czy
zostao sporzdzone na podstawie prawidowo prowadzonych ksig rachunkowych.
Badanie zaczonego
postanowie:

sprawozdania

finansowego

przeprowadzilimy

stosownie

do

•

rozdziau 7 Ustawy,

•

krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajow Rad Biegych
Rewidentów.

Badanie to zaplanowalimy i przeprowadzilimy w taki sposób, aby uzyska racjonaln
pewno, e zbadane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidowoci.
Badanie polegao na sprawdzeniu – w duym stopniu w sposób wyrywkowy - dokumentów
i zapisów ksigowych potwierdzajcych kwoty i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu
finansowym. Badanie obejmowao te ocen zastosowanych przez Zarzd Spóki zasad
(polityki) rachunkowoci, znaczcych szacunków przeprowadzonych przez Zarzd Spóki, jak
równie ocen ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uwaamy, e przeprowadzone
przez nas badanie dostarczyo wystarczajcych podstaw do wyraenia opinii o sprawozdaniu
finansowym.
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Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

4.

5.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujce dane liczbowe i objanienia
sowne, we wszystkich istotnych aspektach:
•

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej
Spóki na dzie 31 grudnia 2009 roku, jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy od
1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,

•

sporzdzone zostao prawidowo, to jest zgodnie z zasadami (polityk) rachunkowoci,
wynikajcymi z Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci, Midzynarodowych
Standardów Sprawozdawczoci Finansowej oraz zwizanych z nimi interpretacji
ogoszonych w formie rozporzdze Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym
w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowoci i wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidowo prowadzonych ksig
rachunkowych,

•

jest zgodne co do formy i treci z obowizujcymi przepisami prawa i postanowieniami
umowy Spóki.

Zapoznalimy si ze sporzdzonym przez Zarzd sprawozdaniem z dziaalnoci Spóki za
okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Naszym zdaniem, sprawozdanie to jest
kompletne i spenia w istotnych aspektach wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowoci.
Zawarte w tym sprawozdaniu z dziaalnoci kwoty i informacje pochodzce ze zbadanego przez
nas sprawozdania finansowego s z nim zgodne.

Justyna Komer-Fabi
Biegy Rewident nr 10964
Kluczowy biegy rewident przeprowadzajcy badanie w imieniu:
Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o.
Pozna, pl. Wiosny Ludów 2,
podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych, numer ewidencyjny 238
Pozna, dnia 25 sierpnia 2010 roku.
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37.1.1.2.

Opinia niezale nego biegego rewidenta z badania historycznych informacji
finansowych emitenta za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
Opinia niezale nego biegego rewidenta
Dla Wspólników Benefit Systems Sp. z o.o.

1.

Przeprowadzilimy badanie zaczonego sprawozdania finansowego Benefit Systems Sp. z o.o.
(Spóka) z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, na które skada si bilans sporzdzony na dzie
31 grudnia 2008 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z cakowitych dochodów,
zestawienie zmian w kapitale wasnym, rachunek przepywów pieninych za okres od
1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008roku, informacje dodatkowe o przyjtych zasadach
rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce.

2.

Za sporzdzenie zgodnego z obowizujcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z dziaalnoci odpowiedzialny jest Zarzd Spóki. Zarzd jest zobowizany do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci speniay
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (tekst
jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z póniejszymi zmianami) (Ustawa). Obowizki
z tym zwizane obejmuj zaprojektowanie, wdroenie i zapewnienie dziaania kontroli
wewntrznej zwizanej ze sporzdzaniem i rzeteln prezentacj sprawozda finansowych,
dobór i zastosowanie odpowiedniej polityki rachunkowoci oraz dokonywanie, uzasadnionych
w danych okolicznociach, szacunków ksigowych.

3.

Naszym zadaniem byo zbadanie zaczonego sprawozdania finansowego i wyraenie opinii, na
podstawie badania, czy sprawozdanie to jest prawidowe, to znaczy zgodne z zastosowanymi
zasadami (polityk) rachunkowoci, czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje
istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spóki oraz czy
zostao sporzdzone na podstawie prawidowo prowadzonych ksig rachunkowych.
Badanie zaczonego
postanowie:

sprawozdania

finansowego

przeprowadzilimy

stosownie

do

•

rozdziau 7 Ustawy,

•

krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajow Rad Biegych
Rewidentów.

Badanie to zaplanowalimy i przeprowadzilimy w taki sposób, aby uzyska racjonaln
pewno, e zbadane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidowoci.
Badanie polegao na sprawdzeniu – w duym stopniu w sposób wyrywkowy - dokumentów
i zapisów ksigowych potwierdzajcych kwoty i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu
finansowym. Badanie obejmowao te ocen zastosowanych przez Zarzd Spóki zasad
(polityki) rachunkowoci, znaczcych szacunków przeprowadzonych przez Zarzd Spóki, jak
równie ocen ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uwaamy, e przeprowadzone
przez nas badanie dostarczyo wystarczajcych podstaw do wyraenia opinii o sprawozdaniu
finansowym.
4.
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Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujce dane liczbowe i objanienia
sowne, we wszystkich istotnych aspektach:
•

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej
Spóki na dzie 31 grudnia 2008 roku, jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy od
1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,

•

sporzdzone zostao prawidowo, to jest zgodnie z zasadami (polityk) rachunkowoci,
wynikajcymi z Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci, Midzynarodowych
Standardów Sprawozdawczoci Finansowej oraz zwizanych z nimi interpretacji
ogoszonych w formie rozporzdze Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym
w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowoci i wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidowo prowadzonych ksig
rachunkowych,
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•
5.

jest zgodne co do formy i treci z obowizujcymi przepisami prawa i postanowieniami
umowy Spóki.

Zapoznalimy si ze sporzdzonym przez Zarzd sprawozdaniem z dziaalnoci Spóki za
okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Naszym zdaniem, sprawozdanie to jest
kompletne i spenia w istotnych aspektach wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowoci.
Zawarte w tym sprawozdaniu z dziaalnoci kwoty i informacje pochodzce ze zbadanego przez
nas sprawozdania finansowego s z nim zgodne.

Justyna Komer-Fabi
Biegy Rewident nr 10964
Kluczowy biegy rewident przeprowadzajcy badanie w imieniu:
Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o.
Pozna, pl. Wiosny Ludów 2,
podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych, numer ewidencyjny 238
Pozna, dnia 29 lipca 2010 roku.
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37.1.1.3.

Opinia niezale nego biegego rewidenta z badania historycznych informacji
finansowych emitenta za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
Opinia niezale nego biegego rewidenta
Dla Wspólników Benefit Systems Sp. z o.o.

1.

Przeprowadzilimy badanie zaczonego sprawozdania finansowego Benefit Systems Sp. z o.o.
(Spóka) z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, na które skada si bilans sporzdzony na dzie
31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z cakowitych dochodów,
zestawienie zmian w kapitale wasnym, rachunek przepywów pieninych za okres od
1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, informacje dodatkowe o przyjtych zasadach
rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce.

2.

Za sporzdzenie zgodnego z obowizujcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z dziaalnoci odpowiedzialny jest Zarzd Spóki. Zarzd jest zobowizany do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci speniay
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (tekst
jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z póniejszymi zmianami) (Ustawa). Obowizki
z tym zwizane obejmuj zaprojektowanie, wdroenie i zapewnienie dziaania kontroli
wewntrznej zwizanej ze sporzdzaniem i rzeteln prezentacj sprawozda finansowych,
dobór i zastosowanie odpowiedniej polityki rachunkowoci oraz dokonywanie, uzasadnionych
w danych okolicznociach, szacunków ksigowych.

3.

Naszym zadaniem byo zbadanie zaczonego sprawozdania finansowego i wyraenie opinii, na
podstawie badania, czy sprawozdanie to jest prawidowe, to znaczy zgodne z zastosowanymi
zasadami (polityk) rachunkowoci, czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje
istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spóki oraz czy
zostao sporzdzone na podstawie prawidowo prowadzonych ksig rachunkowych.
Badanie zaczonego
postanowie:

sprawozdania

finansowego

przeprowadzilimy

stosownie

do

•

rozdziau 7 Ustawy,

•

krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajow Rad Biegych
Rewidentów.

Badanie to zaplanowalimy i przeprowadzilimy w taki sposób, aby uzyska racjonaln
pewno, e zbadane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidowoci.
Badanie polegao na sprawdzeniu – w duym stopniu w sposób wyrywkowy - dokumentów
i zapisów ksigowych potwierdzajcych kwoty i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu
finansowym. Badanie obejmowao te ocen zastosowanych przez Zarzd Spóki zasad
(polityki) rachunkowoci, znaczcych szacunków przeprowadzonych przez Zarzd Spóki, jak
równie ocen ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uwaamy, e przeprowadzone
przez nas badanie dostarczyo wystarczajcych podstaw do wyraenia opinii o sprawozdaniu
finansowym.
4.
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Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujce dane liczbowe i objanienia
sowne, we wszystkich istotnych aspektach:
•

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej
Spóki na dzie 31 grudnia 2007 roku, jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy od
1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

•

sporzdzone zostao prawidowo, to jest zgodnie z zasadami (polityk) rachunkowoci,
wynikajcymi z Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci, Midzynarodowych
Standardów Sprawozdawczoci Finansowej oraz zwizanych z nimi interpretacji
ogoszonych w formie rozporzdze Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym
w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowoci i wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidowo prowadzonych ksig
rachunkowych,

•

jest zgodne co do formy i treci z obowizujcymi przepisami prawa i postanowieniami
umowy Spóki.
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5.

Zapoznalimy si ze sporzdzonym przez Zarzd sprawozdaniem z dziaalnoci Spóki za
okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Naszym zdaniem, sprawozdanie to jest
kompletne i spenia w istotnych aspektach wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowoci.
Zawarte w tym sprawozdaniu z dziaalnoci kwoty i informacje pochodzce ze zbadanego przez
nas sprawozdania finansowego s z nim zgodne.

Justyna Komer-Fabi
Biegy Rewident nr 10964
Kluczowy biegy rewident przeprowadzajcy badanie w imieniu:
Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o.
Pozna, pl. Wiosny Ludów 2,
podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych, numer ewidencyjny 238
Pozna, dnia 28 lipca 2010 roku.
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BILANS
Noty

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

AKTYWA
Aktywa trwae
Warto firmy

-

-

-

Wartoci niematerialne

3

237

-

1

Rzeczowe aktywa trwae

4

729

75

21

-

-

-

500

55

55

-

-

-

1.208

100

-

Nieruchomoci inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zalenych

2

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nalenoci i poyczki

6

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

Pozostae dugoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe

13

-

-

-

Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

7

294

-

82

2.968

230

159

Aktywa trwae
Aktywa obrotowe
Zapasy

-

-

-

Nalenoci z tytuu umów o usug budowlan

-

-

-

9.613

3.360

748

565

66

-

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae
nalenoci

6,8

Nalenoci z tytuu biecego podatku dochodowego
Poyczki

6

Pochodne instrumenty finansowe
Pozostae krótkoterminowe aktywa finansowe

330

-

-

-

-

-

-

-

-

13

289

344

5

9

2.893

4.561

647

-

-

-

Aktywa obrotowe

13.690

8.331

1.400

Aktywa razem

16.658

8.561

1.559

Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe
rodki pienine i ich ekwiwalenty
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzeday
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BILANS (CD.)
Noty

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

PASYWA
Kapita wasny
Kapita podstawowy

10

2.205

2.205

1.566

Udziay wasne (-)

10

-

-

-

Pozostae kapitay

10

1.694

698

698

4.706

2.535

-1.238

Zyski zatrzymane:
- zysk (strata) z lat ubiegych

-461

-1.238

-1.787

5.167

3.773

549

8.605

5.438

1.026

-

-

-

-

-

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

Pozostae zobowizania

-

-

-

- zysk (strata) netto
Kapita wasny
Zobowizania
Zobowizania dugoterminowe
Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune
Leasing finansowy

5

Rezerwa z tytuu odroczonego podatku
dochodowego

7

7

-

-

Rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

4.009

1.625

274

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

19

7

-

-

-

3.997

1.479

253

-

-

-

Zobowi zania krótkoterminowe

8.045

3.123

534

Zobowi zania razem

8.052

3.123

534

16.658

8.561

1.559

Pozostae rezerwy dugoterminowe
Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe

13

Zobowi zania dugoterminowe
Zobowizania krótkoterminowe
Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae
zobowizania
Zobowizania z tytuu biecego podatku
dochodowego

6,12

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune
Leasing finansowy

5

Pochodne instrumenty finansowe
Rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych

11

Pozostae rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe
Zobowizania zwizane z aktywami przeznaczonymi
do sprzeday

Pasywa razem
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty

od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

Dziaalno kontynuowana
Przychody ze sprzeda y

1

94.482

26.363

6.453

-

-

-

94.482

26.363

6.453

Przychody ze sprzeday produktów
Przychody ze sprzeday usug
Przychody ze sprzeday towarów i materiaów
Koszt wasny sprzeda y

-

-

-

79.516

18.180

4.321

Koszt sprzedanych produktów
Koszt sprzedanych usug

-

-

-

79.516

18.180

4.321

Koszt sprzedanych towarów i materiaów
Zysk (strata) brutto ze sprzeda y

-

-

-

14.966

8.183

2.133

Koszty sprzeday

2.483

870

354

Koszty ogólnego zarzdu

6.158

2.632

1.089

Pozostae przychody operacyjne

14

17

3

18

Pozostae koszty operacyjne

14

66

58

3

-

-

-

Zysk (strata) ze sprzeday jednostek zalenych (+/-)
Zysk (strata) z dziaalno ci operacyjnej

6.275

4.624

706

Przychody finansowe

15

122

74

5

Koszty finansowe

15

1

1

-

-

-

-

6.396

4.698

710

Udzia w zysku (stracie) jednostek wycenianych metod
praw wasnoci (+/-)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

16

Zysk (strata) netto z dziaalno ci kontynuowanej

1.229

925

161

5.167

3.773

549

-

-

-

5.167

3.773

549

Dziaalno zaniechana
Zysk (strata) netto z dziaalnoci zaniechanej
Zysk (strata) netto

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDEN UDZIA ZWYKY
Noty
z dziaalnoci kontynuowanej

od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

17

- podstawowy

24

22

4

- rozwodniony

24

22

4

- podstawowy

24

22

4

- rozwodniony

24

22

4

z dziaalnoci kontynuowanej i zaniechanej
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SPRAWOZDANIE Z CAKOWITYCH DOCHODÓW
Noty
Zysk (strata) netto

od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

5.167

3.773

549

-

-

-

- dochody (straty) ujte w okresie w innych
dochodach cakowitych

-

-

-

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.167

3.773

549

Inne cakowite dochody
Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwaych
Aktywa finansowe dostpne do sprzeday:

Instrumenty zabezpieczajce przepywy rodków
pieninych:
- dochody (straty) ujte w okresie w innych
dochodach cakowitych
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego
- kwoty ujte w wartoci pocztkowej pozycji
zabezpieczanych
Rónice kursowe z wyceny jednostek dziaajcych
zagranic
Rónice kursowe przeniesione do wyniku finansowego –
sprzeda jednostek zagranicznych
Udzia w innych dochodach cakowitych jednostek
wycenianych metod praw wasnoci
Podatek dochodowy odnoszcy si do skadników
innych dochodów cakowitych
Inne cakowite dochody po opodatkowaniu
Cakowite dochody
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM
Kapita wasny
Kapita
podstawowy
Saldo na dzie 01.01.2009 roku

Udziay
wasne (-)

Pozostae
kapitay

Zyski
zatrzymane

Razem

2.205

-

698

2.996

Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci

-

-

-

-

-

Korekta bdu podstawowego

-

-

-

-461

-461

2.205

-

698

2.535

5.438

Saldo po zmianach

5.899

Utworzenie nowych udziaów

-

-

-

-

-

Dywidendy

-

-

-

-2.000

-2.000

Przekazanie wyniku finansowego na kapita

-

-

996

-996

-

Razem transakcje z wacicielami

-

-

996

-2.996

-2.000

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku

-

-

-

5.167

5.167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem cakowite dochody

-

-

-

5.167

5.167

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda
przeszacowanych rodków trwaych)

-

-

-

-

-

2.205

-

1.694

4.706

8.605

Inne cakowite dochody:
Inne cakowite dochody za okres od 01.01 do
31.12.2009 roku
Podatek dochodowy odnoszcy si do skadników
innych dochodów cakowitych

Saldo na dzie 31.12.2009 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM (CD.)
Kapita wasny
Kapita
podstawowy
Saldo na dzie 01.01.2008 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci
Korekta bdu podstawowego
Saldo po zmianach
Utworzenie nowych udziaów

Udziay
wasne (-)

Pozostae
kapitay

Zyski
zatrzymane

Razem

1.566

-

698

-1.264

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

26

26

1.566

-

698

-1.238

1.026
639

639

-

-

-

Dywidendy

-

-

-

-

-

Przekazanie wyniku finansowego na kapita

-

-

-

-

-

Razem transakcje z wacicielami
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2008 roku
Inne cakowite dochody:
Inne cakowite dochody za okres od 01.01 do
31.12.2008 roku
Podatek dochodowy odnoszcy si do skadników
innych dochodów cakowitych
Razem cakowite dochody
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda
przeszacowanych rodków trwaych)
Saldo na dzie 31.12.2008 roku
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639

-

-

-

639

-

-

-

3.773

3.773

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.773

3.773

-

-

-

-

-

2.205

-

698

2.535

5.438
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM (CD.)
Kapita wasny
Kapita
podstawowy
Saldo na dzie 01.01.2007 roku

Udziay
wasne (-)

Pozostae
kapitay

Zyski
zatrzymane

Razem

371

-

698

-2.085

Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci

-

-

-

-

-

Korekta bdu podstawowego

-

-

-

298

298

371

-

698

-1.787

-719

Saldo po zmianach
Utworzenie nowych udziaów

-1.017

1.195

-

-

-

1.195

Dywidendy

-

-

-

-

-

Przekazanie wyniku finansowego na kapita

-

-

-

-

-

1.195

-

-

-

1.195

-

-

-

549

549

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem cakowite dochody

-

-

-

549

549

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda
przeszacowanych rodków trwaych)

-

-

-

-

-

371

-

698

-2.085

-1.017

Razem transakcje z wacicielami
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku
Inne cakowite dochody:
Inne cakowite dochody za okres od 01.01 do
31.12.2007 roku
Podatek dochodowy odnoszcy si do skadników
innych dochodów cakowitych

Saldo na dzie 31.12.2007 roku
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RACHUNEK PRZEPYWÓW PIENINYCH
Noty

od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

Przepywy rodków pieni nych z dziaalnoci operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

6.396

4.698

710

Korekty

18

416

195

91

Zmiany w kapitale obrotowym

18

-2.185

-361

-1.019

Wpywy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych

-

-

-

Zapacone odsetki z dziaalnoci operacyjnej

-

-

-

Zapacony podatek dochodowy
rodki pieni ne netto z dziaalno ci operacyjnej

-2.013

-909

-

2.615

3.623

-217

-258

-8

-8

-

-

-

Przepywy rodków pieni nych z dziaalnoci
inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartoci niematerialnych
Wpywy ze sprzeday wartoci niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwaych

-1.171

-256

-97

Wpywy ze sprzeday rzeczowych aktywów trwaych

-

-

-

Wydatki na nabycie nieruchomoci inwestycyjnych

-

-

-

Wpywy ze sprzeday nieruchomoci inwestycyjnych
Wydatki netto na nabycie jednostek zalenych

2

Wpywy netto ze sprzeday jednostek zalenych

2

Otrzymane spaty poyczek udzielonych
Poyczki udzielone
Wydatki na nabycie pozostaych aktywów finansowych

-

-

-

-445

-

-

-

-

-

100

-

-

-591

-100

-

-

-

-

Wpywy ze sprzeday pozostaych aktywów finansowych

-

-

-

Wpywy z otrzymanych dotacji rzdowych

-

-

-

83

-

-

-

-

-

-2.282

-364

-106

Wpywy netto z tytuu utworzenia udziaów

-

639

1.195

Nabycie udziaów wasnych

-

-

-

Wpywy z tytuu emisji dunych papierów wartociowych

-

-

-

Wykup dunych papierów wartociowych

-

-

-

Wpywy z tytuu zacignicia kredytów i poyczek

-

-

-

Spaty kredytów i poyczek

-

-

-331

Spata zobowiza z tytuu leasingu finansowego

-

-

-

Otrzymane odsetki

15

Otrzymane dywidendy
rodki pieni ne netto z dziaalno ci inwestycyjnej
Przepywy rodków pieni nych z dziaalnoci finansowej

Odsetki zapacone

15

-

-

-

Dywidendy wypacone

17

-2.000

-

-

rodki pieni ne netto z dziaalno ci finansowej

-2.000

639

864

Zmiana netto stanu rodków pieni nych i ich
ekwiwalentów

-1.667

3.898

541

4.545.

647

106

-

-

-

2.878

4.545

647

rodki pienine i ich ekwiwalenty na pocztek okresu
Zmiana stanu z tytuu rónic kursowych
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Informacje ogólne

a.

Informacje o jednostce dominuj cej

Benefit Systems Sp. z o.o. (Spóka) zostaa utworzona Aktem Notarialnym z dnia 2 grudnia 2005 roku
(Repetytorium A nr 3806/2005). Spóka jest wpisana do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru
Sdowego w Sdzie Rejonowym dla miasta St. Warszawy – XII Wydzia Gospodarczy pod numerem
KRS 0000254017. Spóce nadano numer statystyczny REGON 750721670.
Siedziba Spóki mieci si przy ul. Fredry 6 w Warszawie (kod pocztowy 00-097). Siedziba Spóki jest
jednoczenie podstawowym miejscem prowadzenia dziaalnoci.
b.

Skad Zarz du

W skad Zarzdu Spóki na sporzdzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, tj.
25 sierpnia 2010 roku wchodzi:
James Van Bergh – Prezes Zarzdu
W dniu 5 sierpnia 2009 roku Pan Marek Kamola zoy – owiadczenie o rezygnacji z penienia funkcji
Czonka Zarzdu Spóki.
c.

Charakter dziaalno ci Spóki

Podstawowym przedmiotem dziaalnoci Spóki jest wiadczenie usug na rzecz pracowników klienta
(zarzdzanie ZF S, programy motywacyjne dla pracowników).
d.

Zatwierdzenie do publikacji

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporzdzone za okres sprawozdawczy zakoczony 31 grudnia
2009 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostao zatwierdzone do publikacji przez Zarzd Spóki
dnia 25 sierpnia 2010 roku.
2.

Podstawa sporz dzenia oraz zasady rachunkowo ci

a.

Podstawa sporz dzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporzdzone zostao zgodnie z Midzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczoci Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Uni Europejsk,
obowizujcymi na dzie sporzdzenia sprawozdania finansowego.
Walut funkcjonaln Spóki oraz walut prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest zoty
polski, a wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich.
Sprawozdanie finansowe zostao sporzdzone przy zaoeniu kontynuowania dziaalnoci
gospodarczej przez spók w dajcej si przewidzie przyszoci. Na dzie sporzdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego nie istniej okolicznoci wskazujce na zagroenie kontynuowania
dziaalnoci przez Spók.
b.

Zmiany standardów lub interpretacji

Zmiany standardów lub interpretacji obowizujce i zastosowane przez Spók od 2009 roku
Na zasady rachunkowoci przyjte do sporzdzenia sprawozdania finansowego wpyw maj ponisze
nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, które obowizuj od 1 stycznia 2009 roku:
•

MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozda finansowych”,

•

MSSF 8 „Segmenty operacyjne”,

•

MSR 23 (zmiana) „Koszty finansowania zewntrznego”,

•

MSSF 2 (zmiana) „Patnoci w formie akcji” – zmiana dotyczy uwzgldnienia warunków
transakcji, od których nie jest uzalenione przyznanie instrumentów kapitaowych,
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•

MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz MSR 1 (zmiana) „Prezentacja
sprawozda finansowych” – zmiany dotycz prezentacji niektórych instrumentów finansowych
dajcych posiadaczowi prawo przedstawienia go emitentowi do wykupienia (tzw. „instrument z
opcj sprzeday”),

•

MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” i MSR 27 (zmiana) „Skonsolidowane i
jednostkowe sprawozdania finansowe” – wprowadzenie nowego zwolnienia przy przejciu na
MSSF w zakresie wyceny inwestycji w jednostkach zalenych oraz uregulowanie zasad
rachunkowoci w przypadku reorganizacji grupy w postaci wydzielenia nowej jednostki
dominujcej,

•

Zmiany do MSSF wynikajce z projektu corocznych poprawek („Annual improvements Project
2008”),

•

MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji finansowej” – rozszerzenie
ujawnie dotyczcych wartoci godziwej,

•

MSR 39 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” oraz KIMSF 9 (zmiana)
„Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych” – uzupenienie regulacji w zwizku
z obowizujc od 2008 roku zmian MSR 39 zezwalajc na reklasyfikacj aktywów
wycenianych w wartoci godziwej przez wynik finansowy (zmiany zaakceptowane przez
Komisj Europejsk do stosowania od 1.01.2009),

•

KIMSF 13 „Programy lojalnociowe”,

•

KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytuu okrelonych wiadcze, minimalne wymogi
finansowania” (interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk do stosowania od
1.01.2009).

Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszy w ycie na dzie sporzdzenia sprawozdania
finansowego, tj. 31 grudnia 2009 roku i ich wpyw na sprawozdanie Spóki
Nastpujce standardy i interpretacje, w wersji opublikowanej przez IASB obowizujce od 2009 roku
lub wczeniej, nie zostay zatwierdzone przez Uni Europejsk jako obowizujce dla sprawozda
sporzdzanych na 31 grudnia 2009 roku:
•

KIMSF 12 „Umowy na usugi koncesjonowane” – interpretacja zaakceptowana przez Komisj
Europejsk do stosowania dla sprawozda za okresy rozpoczynajce si 31.03.2009 lub
póniej,

•

KIMSF 15 „Umowy o budow nieruchomoci” - interpretacja zaakceptowana przez Komisj
Europejsk do stosowania dla sprawozda za okresy rozpoczynajce si po 31.12.2009,

•

KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziaów w aktywach netto jednostki dziaajcej za granic” interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk do stosowania dla sprawozda za
okresy rozpoczynajce si po 30.06.2009.

W ocenie Spóki powysze regulacje nie bd miay wpywu na sprawozdanie finansowe.
Do dnia sporzdzenia niniejszego sprawozdania finansowego zostay opublikowane nowe lub znowelizowane
standardy i interpretacje, obowizujce dla okresów rocznych nastpujcych po 2009 roku:

•

MSR 39 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” - data wejcia w ycie: okresy
roczne rozpoczynajce si 1 lipca 2009 lub póniej. Zmiany dostarczaj wyjanie, co moe
by uznane za instrument zabezpieczajcy i instrument zabezpieczany oraz wskazówek do
oceny efektywnoci zabezpieczenia. Wedug wstpnej oceny zastosowanie zmian nie bdzie
miao istotnego wpywu na sprawozdanie finansowe.

•

MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 lipca 2009 lub póniej. Wprowadzono zmiany w organizacji tekstu
standardu. Zmiany nie maj wpywu na sprawozdanie finansowe Spóki.

•

Zmiany do MSSF wynikajce z projektu corocznych poprawek („Annual improvements Project
2009”), majce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 lipca 2009 lub 1
stycznia 2010 lub póniej. Zastosowanie zmian nie bdzie miao istotnego wpywu na
sprawozdanie finansowe.
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•

MSSF 2 (zmiana) „Patnoci w formie akcji” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 stycznia 2010 lub póniej. Zmiany precyzuj sposób ujmowania
programów patnoci akcjami przeznaczonych dla wielu jednostek grupy kapitaowej. Spóki jest
w trakcie oceny wpywu tej zmiany na sprawozdanie finansowe.

•

MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 stycznia 2010 lub póniej. Standard wprowadza dodatkowe zwolnienia
dotyczce wyceny aktywów z tytuu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych oraz oceny
charakteru umów leasingowych. Zmiany nie maj wpywu na sprawozdanie finansowe Grupy.

•

MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 lutego 2010 lub póniej. Standard wprowadza zmian w podejciu do
klasyfikacji instrumentów rozliczanych we wasnych instrumentach kapitaowych
denominowanych w walutach obcych. Zmiana nie bdzie miaa wpywu na sprawozdanie
finansowe.

•

MSR 24 (zmiana) „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powizanych” - data wejcia w
ycie: okresy roczne rozpoczynajce si 1 stycznia 2011 lub póniej. Zmiany w standardzie
zawieraj zwolnienia z ujawnie informacji dotyczcych jednostek kontrolowanych przez
pastwo oraz wprowadzaj now definicj podmiotów powizanych. Wedug wstpnej oceny
zastosowanie zmian nie bdzie miao istotnego wpywu na sprawozdanie finansowe.

•

MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 stycznia 2013 lub póniej. Nowy standard ma docelowo zastpi obecny
MSR 39. Opublikowana pierwsza cz MSSF 9 zawiera na razie tylko regulacje dotyczce
klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. Spóki jest w trakcie oceny wpywu tej zmiany na
sprawozdanie finansowe.

•

KIMSF 14 (zmiana) „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytuu okrelonych wiadcze,
minimalne wymogi finansowania” - data wejcia w ycie: okresy roczne rozpoczynajce si 1
stycznia 2011 lub póniej. Zmiana interpretacji wprowadza modyfikacj zasad w zakresie
ujmowania skadek wpaconych przed terminem. Zmiana nie bdzie miaa istotnego wpywu na
sprawozdanie finansowe.

•

KIMSF 17 „Przekazanie wacicielom aktywów innych ni rodki pienine” - data wejcia w
ycie: okresy roczne rozpoczynajce si 1 lipca 2009 lub póniej. Zgodnie z interpretacj
dywidend niepienin naley wyceni w wartoci godziwej przekazanych aktywów, a rónic
pomidzy wartoci godziw a bilansow naley uj w wyniku finansowym. Interpretacja nie
bdzie miaa istotnego wpywu na sprawozdanie finansowe.

•

KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 lipca 2009 lub póniej. Interpretacja dotyczy umów, w ramach których
klient przekazuje skadnik rzeczowych aktywów trwaych wykorzystywany do zapewnienia
dostawy elektrycznoci, gazu lub wody. Wedug wstpnej oceny zastosowanie interpretacji nie
bdzie miao istotnego wpywu na sprawozdanie finansowe.

•

KIMSF 19 „Regulowanie zobowiza instrumentami kapitaowymi” - data wejcia w ycie:
okresy roczne rozpoczynajce si 1 lipca 2010 lub póniej. Interpretacja reguluje postpowanie
w przypadkach, gdy zobowizanie jest rozliczane nie przez spat, lecz przez emisj wasnych
instrumentów kapitaowych jednostki. Wedug wstpnej oceny zastosowanie interpretacji nie
bdzie miao istotnego wpywu na sprawozdanie finansowe.

Spóka zamierza wdroy powysze regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez
standardy lub interpretacje.
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c.

Zasady rachunkowo ci

Sprawozdanie finansowe sporzdzone zostao zgodnie z zasad kosztu historycznego.
Prezentacja sprawozda finansowych
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Spóka prezentuje odrbnie „Rachunek
zysków i strat”, który zamieszczony jest bezporednio przed „Sprawozdaniem z cakowitych
dochodów”.
„Rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast „Rachunek
przepywów pieninych” sporzdzany jest metod poredni.
Segmenty operacyjne
Segment branowy jest dajcym si wyodrbni obszarem dziaalnoci Spóki, w ramach którego
nastpuje wiadczenie usug, który podlega ryzyku i charakteryzuje si poziomem zwrotu z
poniesionych nakadów inwestycyjnych rónym od tych, które s waciwe dla innych segmentów
branowych.
Usugi wiadczone przez Spók s jednorodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym na
poziomie caej jednostki s zgodne z informacjami dotyczcymi segmentu branowego.
Spóka nie wyodrbnia segmentów geograficznych, poniewa nie zajmuje si dystrybucj towarów lub
wiadczeniem usug w rónych rodowiskach ekonomicznych, które podlegaj rónym ryzykom oraz
charakteryzuj si odmiennym poziomem zwrotu z poniesionych nakadów inwestycyjnych. Krajem
macierzystym Spóki jest Polska.
Transakcje w walutach obcych
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w zotym polskim (PLN), który jest równie walut
funkcjonaln Spóki.
Transakcje wyraone w walutach innych ni polski zoty s przeliczane na zote polskie przy
zastosowaniu kursu obowizujcego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot).
Na dzie bilansowy pozycje pienine wyraone w walutach innych ni polski zoty s przeliczane na
zote polskie przy zastosowaniu kursu zamknicia obowizujcego na koniec okresu
sprawozdawczego tj. redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Niepienine pozycje bilansowe ujmowane wedug kosztu historycznego, wyraonego w walucie
obcej, s wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji.
Niepienine pozycje bilansowe ewidencjonowane wedug wartoci godziwej, wyraonej w walucie
obcej, wyceniane s wedug kursu wymiany z dnia ustalenia wartoci godziwej tj. redniego kursu
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rónice kursowe powstae z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieninych innych ni
instrumenty pochodne, ujmowane s odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w
kwocie netto, za wyjtkiem rónic kursowych kapitalizowanych w wartoci aktywów w przypadkach
okrelonych zasadami rachunkowoci (przedstawione w punkcie dotyczcym kosztów finansowania
zewntrznego).
Koszty finansowania zewntrznego
Koszty finansowania, które mona bezporednio przyporzdkowa nabyciu, budowie lub wytworzeniu
dostosowywanego skadnika aktywów, aktywuje si jako cz ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
tego skadnika aktywów. Na koszty finansowania zewntrznego skadaj si odsetki oraz zyski lub
straty z tytuu rónic kursowych do wysokoci, która koryguje koszty odsetek.
Wartoci niematerialne
Wartoci niematerialne obejmuj przede wszystkich oprogramowanie komputerowe W pozycji tej
wykazywane s równie wartoci niematerialne, które nie zostay jeszcze oddane do uytkowania
(wartoci niematerialne w trakcie wytwarzania).
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Wartoci niematerialne na dzie bilansowy wykazywane s wedug ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci. Wartoci
niematerialne o okrelonym okresie uytkowania amortyzowane s metod liniow przez okres ich
ekonomicznej uytecznoci. Okresy uytkowania poszczególnych wartoci niematerialnych
poddawane s corocznej weryfikacji, a w razie koniecznoci korygowane od pocztku nastpnego
roku obrotowego.
Przewidywany okres uytkowania dla poszczególnych grup wartoci niematerialnych wynosi:
Grupa
Oprogramowanie komputerowe

Okres
5 lat

Koszty zwizane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach póniejszych, ujmowane s
jako koszt okresu w momencie ich poniesienia.
Zyski lub straty wynike ze zbycia wartoci niematerialnych s okrelane jako rónica pomidzy
przychodami ze sprzeday a wartoci netto tych wartoci niematerialnych i s ujmowane w rachunku
zysków i strat w pozostaych przychodach lub kosztach operacyjnych.
Rzeczowe aktywa trwae
Rzeczowe aktywa trwae pocztkowo ujmowane s wedug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Cen nabycia zwikszaj wszystkie koszty zwizane bezporednio z zakupem i przystosowaniem
skadnika majtku do stanu zdatnego do uytkowania.
Po pocztkowym ujciu rzeczowe aktywa trwae, za wyjtkiem gruntów, wykazywane s wedug ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujce z tytuu utraty
wartoci. Rzeczowe aktywa trwae w trakcie wytwarzania nie podlegaj amortyzacji do czasu
zakoczenia budowy lub montau i przekazania rodka trwaego do uywania.
Amortyzacja jest naliczana metod liniow przez szacowany okres uytkowania danego skadnika
aktywów, który dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwaych wynosi:
Grupa

Okres

Maszyny i urz dzenia

2,5 roku

Pozostae rodki trwae

5 -10 lat

Rozpoczcie amortyzacji nastpuje w miesicu nastpujcym po miesicu, w którym rodek trway
jest oddany do uytkowania. Ekonomiczne okresy uytecznoci oraz metody amortyzacji s
weryfikowane raz w roku, powodujc ewentualn korekt odpisów amortyzacyjnych w kolejnych
latach.
Biece koszty utrzymania poniesione po dacie oddania rodka trwaego do uywania, takie jak
koszty konserwacji i napraw, ujmowane s w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwaych moe zosta usunita z bilansu po dokonaniu jej zbycia
lub w przypadku, gdy nie s spodziewane adne ekonomiczne korzyci wynikajce z dalszego
uytkowania takiego skadnika aktywów. Zyski lub straty wynike ze sprzeday, likwidacji lub
zaprzestania uytkowania rodków trwaych s okrelane jako rónica pomidzy przychodami ze
sprzeday a wartoci netto tych rodków trwaych i s ujmowane w rachunku zysków i strat w
pozostaych przychodach lub kosztach operacyjnych.
Instrumenty finansowe
Instrumentem finansowym jest kada umowa, która skutkuje powstaniem skadnika aktywów
finansowych u jednej ze stron i jednoczenie zobowizania finansowego lub instrumentu kapitaowego
u drugiej ze stron.
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Skadnik aktywów finansowych lub zobowizanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Spóka
staje si stron umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzeday aktywów i
zobowiza finansowych ujmuje si na dzie zawarcia transakcji.
Skadnik aktywów finansowych wycza si z bilansu w przypadku, gdy wynikajce z zawartej umowy
prawa do korzyci ekonomicznych i ryzyka z niej wynikajce zostay zrealizowane, wygasy lub Spóka
si ich zrzeka.
Spóka wycza z bilansu zobowizanie finansowe wtedy, gdy zobowizanie wygaso, to znaczy, kiedy
obowizek okrelony w umowie zosta wypeniony, umorzony lub wygas.
Na dzie nabycia aktywa i zobowizania finansowe Spóka wycenia w wartoci godziwej, czyli
najczciej wedug wartoci godziwej uiszczonej zapaty w przypadku skadnika aktywów lub
otrzymanej kwoty w przypadku zobowizania. Koszty transakcji Spóka wcza do wartoci
pocztkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiza finansowych, poza kategori aktywów i
zobowiza wycenianych w wartoci godziwej poprzez rachunek zysków i strat.
Na dzie bilansowy aktywa
przedstawionych poniej.

oraz

zobowizania

finansowe

wyceniane

s

wedug

zasad

Aktywa finansowe
Dla celów wyceny po pocztkowym ujciu, aktywa finansowe inne ni instrumenty pochodne
zabezpieczajce, Spóka klasyfikuje z podziaem na:
•

poyczki i nalenoci,

•

aktywa finansowe wyceniane wedug wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat,

•

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci oraz

•

aktywa finansowe dostpne do sprzeday.

Kategorie te okrelaj zasady wyceny na dzie bilansowy oraz ujcie zysków lub strat z wyceny w
rachunku zysków i strat lub w innych cakowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w rachunku
zysków i strat prezentowane s jako przychody lub koszty finansowe, za wyjtkiem odpisów
aktualizujcych nalenoci z tytuu dostaw i usug, które prezentowane s jako pozostae koszty
operacyjne.
Wszystkie aktywa finansowe, za wyjtkiem wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek zysków i
strat, podlegaj ocenie na kady dzie bilansowy ze wzgldu na wystpienie przesanek utraty ich
wartoci. Skadnik aktywów finansowych podlega odpisom aktualizujcym, jeeli istniej obiektywne
dowody wiadczce o utracie jego wartoci. Przesanki utraty wartoci analizowane s dla kadej
kategorii aktywów finansowych odrbnie, co zostao zaprezentowane poniej.
Poyczki i nalenoci to niebdce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub
moliwych do okrelenia patnociach, które nie s kwotowane na aktywnym rynku. Poyczki i
nalenoci wyceniane s wedug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy
procentowej. Wycena krótkoterminowych nalenoci odbywa si w wartoci wymagajcej zapaty ze
wzgldu na nieznaczce efekty dyskonta.
Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii poyczek i nalenoci wykazywane s w bilansie jako:
•

aktywa dugoterminowe w pozycji „Nalenoci i poyczki” oraz

•

aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Poyczki”, „Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae nalenoci” oraz „ rodki pienine i ich ekwiwalenty”.

Odpisy na nalenoci wtpliwe szacowane s, gdy cignicie penej kwoty nalenoci przestao by
prawdopodobne. Znaczce salda nalenoci podlegaj indywidualnej ocenie w przypadku duników
zalegajcych z zapat lub gdy uzyskano obiektywne dowody, e dunik moe nie uici nalenoci
(np. trudna sytuacja finansowa dunika, proces sdowy przeciwko dunikowi, niekorzystne dla
dunika zmiany otoczenia gospodarczego).
Aktywa finansowe wyceniane wedug wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat obejmuj
aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy pocztkowym ujciu do
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wyceny w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat ze wzgldu na spenienie kryteriów
okrelonych w MSR 39.
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci to niebdce instrumentami pochodnymi aktywa
finansowe, z ustalonymi lub moliwymi do okrelenia patnociami oraz o ustalonym terminie
wymagalnoci, wzgldem których Spóka ma zamiar i jest w stanie utrzyma w posiadaniu do upywu
terminu wymagalnoci, z wyczeniem aktywów zaklasyfikowanych do poyczek i nalenoci.
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci wyceniane s wedug zamortyzowanego kosztu z
zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeeli wystpuj dowody wskazujce na
moliwo wystpienia utraty wartoci inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalnoci (np. ocena
zdolnoci kredytowej spóek emitujcych obligacje), aktywa wyceniane s w wartoci biecej
szacowanych przyszych przepywów pieninych. Zmiany wartoci bilansowej inwestycji, cznie z
odpisami aktualizujcymi z tytuu utraty wartoci, ujmowane s w rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe dostpne do sprzeday to niebdce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe,
które zostay wyznaczone jako dostpne do sprzeday lub nie kwalifikuj si do adnej z powyszych
kategorii aktywów finansowych.
Wszystkie inne aktywa finansowe dostpne do sprzeday wyceniane s w wartoci godziwej. Zyski i
straty z wyceny ujmowane s jako inne cakowite dochody i kumulowane w kapitale z aktualizacji
wyceny aktywów finansowych dostpnych do sprzeday, za wyjtkiem odpisów z tytuu utraty wartoci
oraz rónic kursowych od aktywów pieninych, które ujmowane s w rachunku zysków i strat. W
rachunku zysków i strat ujmowane s równie odsetki, które byyby rozpoznane przy wycenie tych
skadników aktywów finansowych wedug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody
efektywnej stopy procentowej.
Odwrócenie odpisów z tytuu utraty wartoci aktywów finansowych dostpnych do sprzeday
ujmowane jest w innych cakowitych dochodach, za wyjtkiem odpisów aktualizujcych warto
instrumentów dunych, których odwrócenie ujmowane jest w rachunku zysków i strat, jeeli wzrost
wartoci instrumentu moe by obiektywnie czony ze zdarzeniem nastpujcym po rozpoznaniu
utraty wartoci.
W momencie wyczenia skadnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujte poprzednio w
innych cakowitych dochodach, przenoszone s z kapitau wasnego do rachunku zysków i strat oraz
prezentowane s w innych cakowitych dochodach jako reklasyfikacja z tytuu przeniesienia do wyniku
finansowego.
Zobowizania finansowe
Zobowizania finansowe inne ni instrumenty pochodne zabezpieczajce, wykazywane s w
nastpujcych pozycjach bilansu:
•

kredyty, poyczki, inne instrumenty dune,

•

leasing finansowy,

•

zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowizania oraz

•

pochodne instrumenty finansowe.

Po pocztkowym ujciu zobowizania finansowe wyceniane s wedug zamortyzowanego kosztu z
zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, za wyjtkiem zobowiza finansowych
przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek
zysków i strat. Do kategorii zobowiza finansowych wycenianych w wartoci godziwej przez
rachunek zysków i strat Spóka zalicza instrumenty pochodne inne ni instrumenty zabezpieczajce.
Krótkoterminowe zobowizania z tytuu dostaw i usug wyceniane s w wartoci wymagajcej zapaty
ze wzgldu na nieznaczce efekty dyskonta.
Zyski i straty z wyceny zobowiza finansowych ujmowane s w rachunku zysków i strat w
dziaalnoci finansowej.
rodki pienine i ich ekwiwalenty
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rodki pienine i ich ekwiwalenty obejmuj gotówk w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty
patne na danie oraz krótkoterminowe inwestycje o duej pynnoci (do 3 miesicy), atwo
wymienialne na gotówk, dla których ryzyko zmiany wartoci jest nieznaczne.
Kapita wasny
Kapita podstawowy wykazywany jest w wartoci nominalnej udziaów, zgodnie z umow Spóki oraz
wpisem do Krajowego Rejestru Sdowego.
W zyskach zatrzymanych wykazywane s wyniki z lat ubiegych oraz wynik finansowy biecego roku.
wiadczenia pracownicze
Wykazywane w bilansie zobowizania i rezerwy na wiadczenia pracownicze obejmuj rezerwy na
niewykorzystane urlopy, zobowizania z tytuu ubezpiecze i innych wiadcze.
Rezerwy na niewykorzystane urlopy
Spóka tworzy rezerw na koszty kumulowanych patnych nieobecnoci, które bdzie musiaa ponie
w wyniku niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie naroso na dzie
bilansowy. Rezerwa na niewykorzystane urlopy stanowi rezerw krótkoterminow i nie podlega
dyskontowaniu.
Rezerwy, zobowizania i aktywa warunkowe
Rezerwy tworzone s wówczas, gdy na Spóce ciy istniejcy obowizek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikajcy ze zdarze przeszych, i gdy prawdopodobne jest, e wypenienie tego
obowizku spowoduje konieczno wypywu korzyci ekonomicznych oraz mona dokona
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowizania. Termin poniesienia oraz kwota wymagajca
uregulowania moe by niepewna.
Rezerwy tworzy si m.in. na nastpujce tytuy:
•

toczce si postpowania sdowe oraz sprawy sporne.

Nie tworzy si rezerw na przysze straty operacyjne.
Rezerwy ujmuje si w wartoci szacowanych nakadów niezbdnych do wypenienia obecnego
obowizku, na podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostpnych na dzie sporzdzenia
sprawozdania finansowego, w tym dotyczcych ryzyka oraz stopnia niepewnoci. W przypadku, gdy
wpyw wartoci pienidza w czasie jest istotny, wielko rezerwy jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszych przepywów pieninych do wartoci biecej, przy
zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlajcej aktualne oceny rynkowe wartoci pienidza w
czasie oraz ewentualnego ryzyka zwizanego z danym zobowizaniem. Jeeli zastosowana zostaa
metoda polegajca na dyskontowaniu, zwikszenie rezerwy w zwizku z upywem czasu jest
ujmowane jako koszt finansowy.
Jeeli Spóka spodziewa si, e koszty objte rezerw zostan zwrócone, na przykad na mocy
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrbny skadnik aktywów, ale tylko
wówczas, gdy istnieje wystarczajca pewno, e zwrot ten rzeczywicie nastpi. Jednake warto
tego aktywa nie moe przewyszy kwoty rezerwy.
W przypadku, gdy wydatkowanie rodków w celu wypenienia obecnego obowizku nie jest
prawdopodobne, kwoty zobowizania warunkowego nie ujmuje si w bilansie.
Rozliczenia midzyokresowe
Spóka wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia midzyokresowe” opacone z góry koszty
dotyczce przyszych okresów sprawozdawczych.
W pozycji „Rozlicze midzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane s przychody
przyszych okresów oraz bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów przede wszystkim z tytuu usug
niezafakturowanych.
Przychody ze sprzeday
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Przychody ze sprzeday ujmowane s w wartoci godziwej zapat otrzymanych lub nalenych
i reprezentuj nalenoci za usugi dostarczone w ramach normalnej dziaalnoci gospodarczej, po
pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usug oraz inne podatki zwizane ze sprzeda.
Przychody s ujmowane w takiej wysokoci, w jakiej jest prawdopodobne, e Spóka uzyska korzyci
ekonomiczne zwizane z dan transakcj oraz gdy kwot przychodów mona wyceni w wiarygodny
sposób.
Sprzeda usug
Przychody ze sprzeday usug ujmowane s, jeeli spenione zostay nastpujce warunki:
•

kwot przychodów mona wyceni w wiarygodny sposób,

•

istnieje prawdopodobiestwo, e Spóka uzyska korzyci ekonomiczne z tytuu transakcji oraz

•

koszty poniesione oraz te, które zostan poniesione w zwizku z transakcj, mona wyceni w
wiarygodny sposób.

Odsetki i dywidendy
Przychody z tytuu odsetek ujmowane s sukcesywnie w miar ich narastania zgodnie z metod
efektywnej stopy procentowej. Dywidendy s ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub
udziaowców do ich otrzymania.
Koszty operacyjne
Koszty operacyjne s ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasad wspómiernoci
przychodów i kosztów. Spóka prezentuje w sprawozdaniu finansowym koszty wedug miejsc
powstawania.
Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym)
Na obowizkowe obcienia wyniku finansowego skadaj si: podatek dochodowy biecy oraz
odroczony, który nie zosta ujty w innych dochodach cakowitych lub bezporednio w kapitale.
Biece obcienie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa róni si od ksigowego zysku
(straty) brutto w zwizku z czasowym przesuniciem przychodów podlegajcych opodatkowaniu i
kosztów stanowicych koszty uzyskania przychodów do innych okresów oraz wyczeniem pozycji
kosztów i przychodów, które nigdy nie bd podlegay opodatkowaniu. Obcienia podatkowe s
wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowizujce w danym roku obrotowym.
Podatek odroczony jest wyliczany metod bilansow jako podatek podlegajcy zapaceniu lub
zwrotowi w przyszoci na rónicach pomidzy wartociami bilansowymi aktywów i pasywów a
odpowiadajcymi im wartociami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy
opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich rónic przejciowych
podlegajcych opodatkowaniu, natomiast skadnik aktywów z tytuu podatku odroczonego jest
rozpoznawany do wysokoci, w jakiej jest prawdopodobne, e bdzie mona pomniejszy przysze
zyski podatkowe o rozpoznane ujemne rónice przejciowe. Nie ujmuje si aktywów ani rezerwy, jeli
rónica przejciowa wynika z pocztkowego ujcia skadnika aktywów lub zobowiza w transakcji,
która nie jest poczeniem jednostek gospodarczych oraz która w czasie jej wystpienia nie ma
wpywu ani na wynik podatkowy ani na wynik ksigowy. Nie ujmuje si rezerwy na podatek odroczony
od wartoci firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych.
Podatek odroczony jest wyliczany przy uyciu stawek podatkowych, które bd obowizywa
w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmujc za
podstaw przepisy prawne obowizujce na dzie bilansowy.
Warto skadnika aktywów z tytuu podatku odroczonego podlega analizie na kady dzie bilansowy,
a w przypadku, gdy spodziewane przysze zyski podatkowe nie bd wystarczajce dla realizacji
skadnika aktywów lub jego czci nastpuje jego odpis.
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Subiektywne oceny Zarzdu oraz niepewno szacunków
Przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego Zarzd Spóki kieruje si osdem przy dokonywaniu
licznych szacunków i zaoe, które maj wpyw na stosowane zasady rachunkowoci oraz
prezentowane wartoci aktywów, zobowiza, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane
wartoci mog róni si od szacowanych przez Zarzd. Informacje o dokonanych szacunkach i
zaoeniach, które s znaczce dla sprawozdania finansowego, zostay zaprezentowane poniej.
Okresy ekonomicznej u ytecznoci aktywów trwaych
Zarzd Spóki dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej uytecznoci aktywów trwaych,
podlegajcych amortyzacji. Warto bilansowa aktywów trwaych podlegajcych amortyzacji
prezentowana jest w notach.
Aktywa na podatek odroczony
Prawdopodobiestwo rozliczenia skadnika aktywów z tytuu podatku odroczonego z przyszymi
zyskami podatkowymi opiera si na budetach Spóki. Jeeli prognozowane wyniki finansowe
wskazuj, e Spóka osiga dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane s w
penej wysokoci.
3.

Korekta bdu oraz korekty przej cia z polskich standardów rachunkowo ci na
MSR/MSSF

W sprawozdaniu finansowym dokonano nastpujcych korekt bdów, które miay wpyw na dane
finansowe prezentowane za porównywalne okresy:
Korekty bdów - uzgodnienie pozycji sprawozdania finansowego w roku 2007

Kapita wasny i dochody cakowite wedug polskich
zasad rachunkowo ci
Korekty bdów
Korekta udziaów w jednostkach zalenych
Zawizanie aktywa na podatek odroczony (korekta
MSR/MSSF)
Rozwizanie aktywa na podatek odroczony
zawizanego w 2006 roku (korekta MSR/MSSF)
Korekta z tytuu kosztów przeomu okresu (dotyczy
rezerwy na koszty usug niezafakturowanych)
Zawizanie rezerwy na niewykorzystane urlopy
Kapita wasny i dochody cakowite wedug polskich
zasad rachunkowo ci po korektach bdów
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Kapita wasny na
1 stycznia 2007
roku

Kapita wasny na
31 grudnia
2007 roku

-1.017

1.000

821

55

55

-

243

82

82

-

-

-243

-

-104

-104

-

-7

-7

-719

1.026

549

Dochody cakowite
za 2007 rok
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Korekty bdów - uzgodnienie pozycji sprawozdania finansowego w roku 2008

Kapita wasny i dochody cakowite wedug polskich
zasad rachunkowo ci
Korekty bdów
Korekta udziaów w jednostkach zalenych
Zawizanie aktywa na podatek odroczony
Rozwizanie aktywa na podatek odroczony
zawizanego w 2007 roku (korekta MSR/MSSF)
Korekta z tytuu kosztów przeomu okresu (dotyczy
rezerwy na koszty usug niezafakturowanych)
Zawizanie rezerwy na niewykorzystane urlopy
Rozwizanie rezerwy na niewykorzystane urlopy z 2007
roku
Korekta podatku dochodowego z tytuu korekty kosztów
przeomu okresu
Naliczenie odsetek od lokat bankowych na dzie
bilansowy
Kapita wasny i dochody cakowite wedug polskich
zasad rachunkowo ci po korektach bdów

Kapita wasny na
1 stycznia 2008
roku

Kapita wasny na
31 grudnia 2008
roku

1.000

5.899

4.260

55
82

55
-

-

-

-

-82

-104

-609

-504

-7

-19

-19

-

-

7

-

96

96

-

16

16

1.026

5.438

3.773

Dochody cakowite
za 2008 rok

Korekty przeksztacenia SF sporz dzonych wg polskich standardów rachunkowo ci na
MSR/MSSF
Korekty MSR/MSSF - uzgodnienie pozycji sprawozdania finansowego w roku 2007
Kapita wasny na
31 grudnia 2007
roku

Wynik finansowy
netto za 2007 rok

-962

944

710

243

82

-161

-719

1.026

549

Kapita wasny na
1 stycznia 2007 roku
Kapita wasny i wynik finansowy netto wedug
polskich zasad rachunkowo ci, po korektach
bdów, (z wy czeniem korekt zwi zanych z
przeksztaceniem na MSR/MSSF)
Korekty MSR/MSSF
Aktywa z tytuu podatku odroczonego
Kapita wasny i wynik finansowy netto wedug MSR
/ MSSF

Korekty MSR/MSSF - uzgodnienie pozycji sprawozdania finansowego w roku 2008
Kapita wasny na
31 grudnia 2008
roku

Wynik finansowy
netto za 2008 rok

944

5.438

3.855

82

-

-82

1.026

5.438

3.773

Kapita wasny na
1 stycznia 2008 roku
Kapita wasny i wynik finansowy netto wedug
polskich zasad rachunkowo ci, po korektach
bdów, (z wy czeniem korekt zwi zanych z z
przeksztaceniem na MSR/MSSF)
Korekty MSR/MSSF
Aktywa z tytuu podatku odroczonego
Kapita wasny i wynik finansowy netto wedug MSR
/ MSSF

Aktywa z tytuu odroczonego podatku - zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” Spóka ponownie
ocenia dotd nieujte aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego. Spóka ujmuje uprzednio
nieujty skadnik aktywów z tytuu odroczonego podatku dochodowego, jakim s straty podatkowe.
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Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowoci w przypadku, gdy roczne sprawozdanie finansowe
jednostki nie podlega obowizkowi badania i ogoszenia w myl art. 64 ust. 1, to moe ona odstpi
od ustalania aktywów i rezerw z tytuu odroczonego podatku dochodowego. Emitent korzysta z tego
zwolnienia. MSR 12 nie przewiduje zwolnie z tego tytuu.
W zwizku z wprowadzeniem MSR nastpia zmiana sposobu prezentacji pozycji bilansu. Wedug
PSR nalenoci z tytuu podatku dochodowego ujte byy w wartoci nalenoci z tytuu podatków,
dotacji, ce i, ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych. Po wprowadzeniu zasad MSR warto ta
zostaa zaprezentowana w pozycji nalenoci z tytuu biecego podatku dochodowego. Analogiczna
zmiana nastpia w pasywach, gdzie warto zobowiza wczesnej prezentowana bya w pozycji
zobowiza z tytuu podatków, dotacji, ce i, ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych natomiast
zgodnie z MSR warto ta jest uwzgldniona w zobowizaniach z tytuu biecego podatku
dochodowego. Pozostae nalenoci i zobowizania wedug MSR zawarte s zbiorczo w pozycji
nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci i analogicznie w pozycji zobowiza z
tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowizania.
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NOTY
1.

Segmenty operacyjne

Spóka nie wyrónia segmentów operacyjnych prowadzonej dziaalnoci, poniewa posiada tylko
jeden produkt któremu przypisane s wszystkie wiadczone przez spók usugi.
Przychody Spóki uzyskiwane od klientów zewntrznych w przekroju obszarów geograficznych
przedstawiaj si nastpujco:
Przychody
01.01.2009 – 31.12.2009

Przychody
01.01.2008 – 31.12.2008

Przychody
01.01.2007 – 31.12.2007

Polska
Inne kraje

94.482
-

26.363
-

6.453
-

Ogóem

94.482.

26.363

6.453

2.

Inwestycje w jednostkach zale nych i stowarzyszonych

Inwestycje w jednostkach zalenych
Do wyceny tych inwestycji Spóka stosuje model ceny nabycia zgodny z zasadami wynikajcymi z
MSR 27.
31.12.2009
Siedziba jednostki
zale nej

Fitsport Polska
Sp. z o.o.

Canaletta 4,
00-097 Warszawa

Udzia w
kapitale
podstawowym

100 %
Razem

Cena
nabycia
500
500

Bilansowa warto  inwestycji

31.12.2008

31.12.2007

Skumulowana
Skumulowana
Skumulowana
Cena
Cena
utrata
utrata
utrata
nabycia
nabycia
warto ci
warto ci
warto ci
-

55

-

55

500

-

55

-

55

55

55

Warto inwestycji w jednostkach zalenych podlega corocznemu testowi na utrat wartoci lub
czciej jeeli istniej przesanki wystpienia utraty wartoci. W przypadku wystpienia przesanek
utraty wartoci Spóka ustala warto odzyskiwaln inwestycji, za któr uznaje si warto uytkow
oszacowan na podstawie zdyskontowanych przyszych przepywów pieninych. W okresie od 1
stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2009 roku Spóka nie dokonywaa odpisów aktualizujcych z tytuu
utraty wartoci przedstawionych wyej inwestycji.
Spóka nie sporzdzaa w latach 2007 – 2009 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W
ocenie Zarzdu Spóki dane finansowe jednostki zalenej s nieistotne dla skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. czna warto aktywów spóki zalenej stanowi w 2009 roku 1,8%
aktywów Grupy (2008 rok: 0,3%, 2007 rok: 1,8%).
Dane finansowe spóki Fitsport Polska Sp. z o.o. w poszczególnych latach przedstawiaj si
nastpujco:
Aktywa

Zobowi zania

Kapita wasny

Wynik finansowy
netto

Przychody ze
sprzeda y

2009

310

104

206

-171

-

2008

28

96

-67

-2

-

2007

28

94

-65

-

-

198
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Warto ci niematerialne

199

Warto  bilansowa netto

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

Warto bilansowa brutto

Stan na 31.12.2007

Warto  bilansowa netto

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

Warto bilansowa brutto

Stan na 31.12.2008

Warto  bilansowa netto

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

Warto bilansowa brutto

Stan na 31.12.2009

Znaki
towarowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patenty
i licencje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

13

14

-

22

22

237

-44

280

Oprogramowanie
komputerowe

Koszty prac
rozwojowych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

13

14

-

14

14

237

-44

280

Razem

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pozostae warto ci Warto ci niematerialne
niematerialne
w trakcie wytwarzania

Wartoci niematerialne uytkowane przez Spók obejmuj oprogramowanie komputerowe oraz pozostae wartoci niematerialne. Wartoci niematerialne,
które nie zostay do dnia bilansowego oddane do uytkowania prezentowane s w pozycji „Wartoci niematerialnych w trakcie wytwarzania”.

3.

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku
Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2009 roku
Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych
Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzeda spóki zalenej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)
Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujcych
Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Warto  bilansowa netto na dzie 31.12.2009 roku
za okres od 01.01 do 31.12.2008 roku
Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2008 roku
Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych
Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzeda spóki zalenej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)
Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujcych
Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Warto  bilansowa netto na dzie 31.12.2008 roku
za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku
Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2007 roku
Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych
Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzeda spóki zalenej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)
Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujcych
Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Warto  bilansowa netto na dzie 31.12.2007 roku
-

-

Patenty
i licencje

-

Znaki
towarowe

8
-8
1

1
8
-9
-

258
-21
237

Oprogramowanie
komputerowe

-

-

-

Koszty prac
rozwojowych

Pozostae
warto ci
niematerialne

-

-

-

-

-

-

Warto ci
niematerialne w
trakcie wytwarzania

200

8
-8
1

1
-1
-

258
-21
237

Razem

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Amortyzacja wartoci niematerialnych zostaa ujta w rachunku zysków i strat w nastpujcej pozycji:
•

„Koszty ogólnego zarzdu” – 2009 rok 21 tys. PLN,

•

„Koszty ogólnego zarzdu” – 2008 rok 9 tys. PLN,

•

„Koszty ogólnego zarzdu” – 2007 rok 8 tys. PLN (2006 rok: 3 tys. PLN).
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Rzeczowe aktywa trwae

-

Warto  bilansowa netto

-

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

Warto  bilansowa netto

-

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

Warto  bilansowa netto

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A

-

Warto bilansowa brutto

Stan na 31.12.2007

-

Warto bilansowa brutto

Stan na 31.12.2008

-

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

Grunty

Warto bilansowa brutto

Stan na 31.12.2009

4.

Budynki i
budowle

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-97

118

67

-256

323

471

-680

1.152

Maszyny
i urz dzenia

rodki
transportu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-21

21

8

-63

71

258

-156

414

Pozostae
rodki trwae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rzeczowe
aktywa trwae
w trakcie
wytwarzania

202

21

-117

139

75

-319

395

729

-836

1.566

Razem

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Maszyny
i urz dzenia

Pozostae rodki
trwae

Razem

za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku
Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2009 roku
Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych
Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzeda spóki zalenej (-)

67

8

75

-

-

-

828

343

1.171

-

-

-

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

-

-

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

-

-

Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)

-

-

-

-424

-93

-517

Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)

-

-

-

Odwrócenie odpisów aktualizujcych

-

-

-

Amortyzacja (-)

Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Warto  bilansowa netto na dzie 31.12.2009 roku

-

-

-

471

258

729

21

-

21

za okres od 01.01 do 31.12.2008 roku
Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2008 roku
Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych
Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

-

-

-

205

51

256

Sprzeda spóki zalenej (-)

-

-

-

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

-

-

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

-

-

Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)

-

-

-

-160

-42

-202

-

-

-

Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujcych

-

-

-

Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)

-

-

-

67

8

75

Warto  bilansowa netto na dzie 31.12.2008 roku
za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku
Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2007 roku

7

-

7

Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych

-

-

-

83

14

97

-

-

-

Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzeda spóki zalenej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

-

-

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

-

-

Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)

-

-

-

-69

-14

-83

Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)

-

-

-

Odwrócenie odpisów aktualizujcych

-

-

-

-

-

-

21

-

21

Amortyzacja (-)

Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Warto  bilansowa netto na dzie 31.12.2007 roku

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.
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Amortyzacja rzeczowych aktywów trwaych zostaa ujta w nastpujcych pozycjach rachunku zysków
i strat:
od 01.01 do
31.12.2009
Koszt wasny sprzeday

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

-

-

-

517

202

83

Koszty sprzeday

-

-

-

Cena nabycia (koszt wytworzenia) innych aktywów

-

-

-

Inne

-

-

-

517

202

83

Koszty ogólnego zarzdu

Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwaych

5.
5.1

Aktywa w leasingu
Leasing finansowy

Spóka nie posiada umów leasingu finansowego.
5.2

Leasing operacyjny

Do umów leasingu operacyjnego naley umowa najmu pomieszcze znajdujcych si na I, III i IV
pitrze budynku przy ul. Fredry 6 w Warszawie, o cznej powierzchni 1.500 metrów kwadratowych.
Umowa zostaa zawarta w dniu 28 padziernika 2009 roku na okres 3 lat.
Spóka nie posiada moliwoci wykupu przedmiotu leasingu po upyniciu okresu, na który zostaa
zawarta umowa. Miesiczny czynsz obejmuje opat za najem caoci powierzchni przedmiotu najmu i
udziau w czciach wspólnych oraz koszty eksploatacyjne. Po upywie kadego roku kalendarzowego
czynsz bdzie podwyszany zgodnie ze wskanikiem inflacji ogaszanym przez GUS.
Zabezpieczeniem naleytego wykonania przez Najemc wszelkich zobowiza wynikajcych z
niniejszej umowy jest kaucja.
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Kategorie aktywów oraz zobowi za finansowych

Aktywa oraz zobowi zania finansowe

-

205

Kategoria aktywów finansowych razem

13.300

2.893

Pozostae krótkoterminowe aktywa finansowe

rodki pienine i ich ekwiwalenty

-

330

Pochodne instrumenty finansowe

Poyczki

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae nalenoci
8.869

-

Pozostae dugoterminowe aktywa finansowe

Aktywa obrotowe:

-

1.208

Pochodne instrumenty finansowe

Nalenoci i poyczki

Aktywa trwae:

Stan na 31.12.2009

PiN

AWG-O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 – poyczki i nalenoci (PiN)
2 – aktywa finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat przeznaczone do obrotu (AWG-O)
3 – aktywa finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat wyznaczone przy pocztkowym ujciu do wyceny w wartoci godziwej (AWG-W)
4 – inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci (IUTW)

AWG-W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IUTW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ADS

-

-

-

-

-

IPZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

744

-

-

-

14.044

2.893

-

-

330

9.613

744

-

-

1.208

Razem

-

-

-

Poza MSR39

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

-

-

-

-

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39

7 – aktywa poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39)

6 –instrumenty pochodne zabezpieczajce (IPZ)

5 –aktywa finansowe dostpne do sprzeday (ADS)

Warto aktywów finansowych prezentowana w bilansie odnosi si do nastpujcych kategorii instrumentów finansowych okrelonych w MSR 39:

6.1

6.

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

-

Pozostae krótkoterminowe aktywa finansowe

Pozostae dugoterminowe aktywa finansowe

-

Pozostae krótkoterminowe aktywa finansowe

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

Kategoria aktywów finansowych razem

1.371

647

Pochodne instrumenty finansowe

rodki pienine i ich ekwiwalenty

-

Poyczki

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae nalenoci
724

-

Pochodne instrumenty finansowe

Aktywa obrotowe:

-

7.834

Nalenoci i poyczki

Aktywa trwae:

Stan na 31.12.2007

Kategoria aktywów finansowych razem

4.561

Pochodne instrumenty finansowe

rodki pienine i ich ekwiwalenty

-

Poyczki

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae nalenoci
3.173

-

Pozostae dugoterminowe aktywa finansowe

Aktywa obrotowe:

-

100

Pochodne instrumenty finansowe

Nalenoci i poyczki

Aktywa trwae:

Stan na 31.12.2008

PiN

AWG-O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AWG-W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IUTW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ADS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39
IPZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

-

206

1.395

647

-

-

-

748

-

24

-

-

-

8.021

4.561

-

-

-

3.360

-

-

100

Razem

-

-

-

187

-

-

-

-

187

-

-

-

Poza MSR39

-

Pochodne instrumenty finansowe

Pozostae zobowizania

-

Leasing finansowy

Pochodne instrumenty finansowe

Kategoria zobowi za finansowych razem

-

Pozostae zobowizania

-

Kategoria zobowi za finansowych razem

207

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

Leasing finansowy

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae zobowizania

Zobowizania krótkoterminowe:

-

Pochodne instrumenty finansowe

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

Leasing finansowy

-

Zobowizania dugoterminowe:

Stan na 31.12.2008

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae zobowizania

Zobowizania krótkoterminowe:

-

Leasing finansowy

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

Zobowizania dugoterminowe:

Stan na 31.12.2009

ZWG-O

ZWG-W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZZK

1.183

-

-

-

1.183

-

-

-

-

-

3.816

-

-

-

3.816

-

-

-

-

IPZ

442

-

-

-

1.625

-

-

-

1.625

442

-

-

-

-

-

4.009

-

-

-

4.009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

193

-

-

-

193

-

-

-

-

Razem
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poza MSR39

3 – zobowizania finansowe wyceniane wedug zamortyzowanego kosztu (ZZK)
4 – instrumenty pochodne zabezpieczajce (IPZ)
5 – zobowizania poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39)

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39

2 – zobowizania finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat wyznaczone przy pocztkowym ujciu do wyceny w wartoci godziwej (ZWG-W)

1 – zobowizania finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat przeznaczone do obrotu (ZWG-O)

Warto zobowiza finansowych prezentowana w bilansie odnosi si do nastpujcych kategorii instrumentów finansowych okrelonych w MSR 39:

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

-

Leasing finansowy

Pochodne instrumenty finansowe

Pozostae zobowizania

-

Kategoria zobowi za finansowych razem

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

Leasing finansowy

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae zobowizania

Zobowizania krótkoterminowe:

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

Zobowizania dugoterminowe:

Stan na 31.12.2007

ZWG-O

ZWG-W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZZK

-

199

-

-

-

199

-

-

-

IPZ

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poza MSR39

-

75

-

-

-

75

-

-

-

Razem

-

208

274

-

-

-

274

-

-

-

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

6.2

Nale no ci i po yczki

Spóka dla celów prezentacji w bilansie wyodrbnia klas nalenoci i poyczek (MSSF 7.6). W czci
dugoterminowej nalenoci i poyczki prezentowane s w bilansie w jednej pozycji. W czci
krótkoterminowej Spóka, zgodnie z wymogami MSR 1, odrbnie prezentuje nalenoci z tytuu
dostaw i usug oraz pozostae nalenoci. Pozycje bilansu z klasy nalenoci i poyczek przedstawia
ponisza tabela. Ujawnienia odnoszce si do nalenoci zamieszczone s w nocie nr 8.
31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

Aktywa trwae:
Nalenoci
Poyczki
Nale no ci i po yczki dugoterminowe

908

-

-

300

100

-

1.208

100

-

9.613

3.360

748

Aktywa obrotowe:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci
Poyczki
Nalenoci i poyczki krótkoterminowe
Nale no ci i po yczki, w tym:

330

-

-

9.943

3.360

748

11.151

3.460

748

Nalenoci (nota nr 8)

10.521

3.360

748

Poyczki (nota nr 6.2)

630

100

-

Warto  bilansowa
Waluta

Oprocentowanie
w walucie

Termin spaty

w PLN

Stan na 31.12.2009
Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

PLN

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

PLN

-

539

10%

-

43

3%

spata poyczki na
danie

3%

31-10-2011

3%

31-12-2010

-

25

Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

EUR

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

EUR

-

-

Poyczki otrzymane (warto nadpaty)

PLN

-

22

Po yczki razem wg stanu na dzie 31.12.2009

629

I rata do 31/05/2010 200 000 + odsetki 10%, II
rata do 31/05/2011 - 300
000 + odsetki 10%

Stan na 31.12.2008
Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

PLN

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

PLN

-

100

Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

EUR

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

EUR

-

-

Po yczki razem wg stanu na dzie 31.12.2008

100

Stan na 31.12.2007
Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

PLN

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

PLN

-

-

Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

EUR

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

EUR

-

-

Po yczki razem wg stanu na dzie 31.12.2007

-
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Na dzie 31.12.2009 poyczki udzielone w PLN miay warto bilansow 630 tys. PLN (2008 rok: 100
tys. PLN).
Na dzie 31.12.2009 poyczka udzielone w PLN o wartoci bilansowej 539 tys. PLN oprocentowana
jest sta stop procentow (10%) Termin spaty poyczki przypada na 31 maja 2011 roku. Oprócz
tego udzielono dwóch poyczek w PLN o wartoci bilansowej 43 tys. PLN i 25 tys. PLN, które
oprocentowane s sta stop procentow (3%).
Na dzie 31.12.2008 poyczka udzielone w PLN o wartoci bilansowej 100 tys. PLN oprocentowana
bya sta stop procentow (3%) Termin spaty poyczki przypada na 31 grudnia 2010 roku.
Zmiana wartoci bilansowej poyczek, w tym odpisów aktualizujcych ich warto, przedstawia si
nastpujco:
od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

Warto brutto
Saldo na pocztek okresu

-

-

-

Poczenie jednostek gospodarczych

-

-

-

590

100

-

39

-

-

Spata poyczek wraz z odsetkami (-)

-

-

-

Sprzeda jednostek zalenych (-)

-

-

-

Kwota poyczek udzielonych w okresie
Odsetki naliczone efektywn stop procentow

Inne zmiany (rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

-

630

100

-

Saldo na pocztek okresu

-

-

-

Odpisy ujte jako koszt w okresie

-

-

-

Odpisy odwrócone ujte jako przychód w okresie (-)

-

-

-

Warto  brutto na koniec okresu
Odpisy z tytuu utraty wartoci

Odpisy wykorzystane (-)

-

-

-

Inne zmiany (rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

-

Odpisy z tytuu utraty wartoci na koniec okresu

-

-

-

630

100

-

Warto  bilansowa na koniec okresu

6.3

Zabezpieczenie spaty zobowi za

W zwizku z umow o kredyt w rachunku biecym zawart 11 czerwca 2010 roku (umowa opisana w
nocie nr 21.3) zabezpieczeniem wierzytelnoci banku s:
–

penomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejnoci rodkami pieninymi
zgromadzonymi na wszelkich istniejcych i przyszych swoich rachunkach bankowych
prowadzonych w banku

–

przelew wierzytelnoci „cesja cicha” z tytuu wybranych kontraktów handlowych na kwot
nie nisz ni 2 800 tys. PLN

6.4

Pozostae informacje dotycz ce instrumentów finansowych

6.4.1 Informacja o wartoci godziwej instrumentów finansowych
Warto godziwa aktywów oraz zobowiza finansowych nie róni si od ich wartoci ksigowej
zarówno dla danych zgodnych ze stanem na dzie 31/12/2009r. jak równie danych porównywalnych
zgodnych ze stanem na dzie 31/12/2008r. oraz 31.12/2007r.
Warto godziwa definiowana jest jako kwota, za jak na warunkach rynkowych dany skadnik
aktywów mógby zosta wymieniony, a zobowizanie wykonane, pomidzy dobrze poinformowanymi,
zainteresowanymi i niepowizanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których
istnieje aktywny rynek, ich warto godziw ustala si na podstawie parametrów pochodzcych z
aktywnego rynku (ceny sprzeday i zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie
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istnieje aktywny rynek, warto godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako
dane wejciowe modelu w maksymalnym stopniu wykorzystywane s zmienne pochodzce z
aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).
Grupa Kapitaowa nie dokonywaa wyceny wartoci godziwej nalenoci oraz zobowiza z tytuu
dostaw i usug – ich warto bilansowa uznawana jest przez Grup za rozsdne przyblienie wartoci
godziwej.
7.

Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony

Aktywa oraz rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego w nastpujcy sposób wpywa na
sprawozdanie finansowe:
Nota nr

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

Saldo na pocztek okresu:
Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

-

82

243

Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

-

-

-

Podatek odroczony per saldo na pocztek okresu

-

82

243

287

-82

-161

-

-

-

Zmiana stanu w okresie wpywajca na:
Rachunek zysków i strat (+/-)
Inne cakowite dochody (+/-)

16

Rozliczenie poczenia jednostek gospodarczych

-

-

-

Pozostae (w tym rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

-

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym:

287

-

82

Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

294

-

82

7

-

-

Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego
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Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego:

Tytuy ró nic przej ciowych

Saldo na pocz tek
okresu

Zmiana stanu:
rachunek zysków i
strat

Saldo na koniec
okresu

Stan na 31.12.2009
Aktywa:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug

-

24

24

Zobowizania:
Rezerwy na wiadczenia pracownicze

-

7

7

Pozostae rezerwy

-

263

263

Nierozliczone straty podatkowe

-

-

-

Razem

-

294

294

-

-

-

Rezerwy na wiadczenia pracownicze

-

-

-

Pozostae rezerwy

-

-

-

Nierozliczone straty podatkowe

82

-82

-

Razem

82

-82

-

-

-

-

Inne:

Stan na 31.12.2008
Aktywa:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug
Zobowizania:

Inne:

Stan na 31.12.2007
Aktywa:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug
Zobowizania:
Rezerwy na wiadczenia pracownicze

-

-

-

Pozostae rezerwy

-

-

-

Nierozliczone straty podatkowe

243

-161

82

Razem

243

-161

82

Inne:
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Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego:
Zmiana stanu:
Saldo na
pocz tek
okresu

Ró nice
kursowe
netto z
przeliczenia

Saldo na
koniec
okresu

rachunek
zysków i
strat

inne
dochody
cakowite

-

7

-

-

-

7

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

-

-

-

Zobowizania z tytuu dostaw i
usug

-

-

-

-

-

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty
dune

-

-

-

-

-

-

Inne zobowizania

-

-

-

-

-

-

Razem

-

7

-

-

-

7

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

-

-

-

Zobowizania z tytuu dostaw i
usug

-

-

-

-

-

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty
dune

-

-

-

-

-

-

Inne zobowizania

-

-

-

-

-

-

Razem

-

-

-

-

-

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

-

-

-

Zobowizania z tytuu dostaw i
usug

-

-

-

-

-

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty
dune

-

-

-

-

-

-

Inne zobowizania

-

-

-

-

-

-

Razem

-

-

-

-

-

-

Tytuy ró nic przej ciowych

rozliczenie
po czenia

Stan na 31.12.2009
Aktywa:
Poyczki
Zobowizania:

Stan na 31.12.2008
Aktywa:
Zobowizania:

Stan na 31.12.2007
Aktywa:
Zobowizania:
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8.

Nale no ci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nale no ci

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci, ujmowane przez Spók w ramach klasy
nalenoci i poyczek (patrz nota nr 6.2) przedstawiaj si nastpujco:
Nalenoci dugoterminowe:
31.12.2009
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytuu umów o usug budowlan

31.12.2008
-

31.12.2007
-

-

Kaucje wpacone z innych tytuów

439

-

-

Pozostae nalenoci

468

-

-

-

-

-

908

-

-

Odpisy aktualizujce warto nalenoci (-)
Nale no ci dugoterminowe

Nalenoci krótkoterminowe:
31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

Aktywa finansowe (MSR 39):
Nalenoci z tytuu dostaw i usug
Odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytuu dostaw i usug (-)
Nalenoci z tytuu dostaw i usug netto
Nalenoci ze sprzeday aktywów trwaych

7.193.

3.091

717.

-151

-58

-24

7.042

3.033

693

-

-

-

Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytuu umów o usug budowlan

-

-

-

Kaucje wpacone z innych tytuów

-

-

-

1.827

141

52

-

-

-21

Inne nalenoci
Odpisy aktualizujce warto pozostaych nalenoci finansowych(-)
Pozostae nalenoci finansowe netto

1.827

141

31

Nalenoci finansowe

8.869

3.173

724

744

187

24

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):
Nalenoci z tytuu podatków i innych wiadcze
Przedpaty i zaliczki

-

-

-

Pozostae nalenoci niefinansowe

-

-

-

Odpisy aktualizujce warto nalenoci niefinansowych (-)
Nalenoci niefinansowe
Nale no ci krótkoterminowe razem

-

-

-

744

187

24

9.613

3.360

748

Spóka dokonaa oceny nalenoci ze wzgldu na utrat ich wartoci zgodnie ze stosowan polityk
rachunkowoci.
Zawizane odpisy aktualizacyjne w roku 2009 wynosiy:
•

w odniesieniu do nalenoci dugoterminowych - spóka nie zawizywaa odpisów w stosunku
do nalenoci dugoterminowych

•

w odniesieniu do krótkoterminowych nalenoci finansowych – 93 tys. PLN.

Zawizane odpisy aktualizacyjne w roku 2008 wynosiy:
•

w odniesieniu do
dugoterminowych

•

w odniesieniu do krótkoterminowych nalenoci finansowych – 58 tys. PLN.
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Zawizane odpisy aktualizacyjne w roku 2007wynosiy:
•

w odniesieniu do
dugoterminowych,

•

w odniesieniu do krótkoterminowych nalenoci finansowych – 0 tys. PLN (2006 rok: 45 tys.
PLN).

nalenoci

dugoterminowych

-

spóka

nie

posiada

nalenoci

Odpisy aktualizujce warto krótkoterminowych nalenoci finansowych (tj. nalenoci z tytuu
dostaw i usug oraz pozostaych nalenoci finansowych):
od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

Stan na pocztek okresu

58

45

45

Odpisy ujte jako koszt w okresie

93

58

-

-

-4

-

Odpisy wykorzystane (-)

-

-41

-

Inne zmiany (rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

-

151

58

45

Odpisy odwrócone ujte jako przychód w okresie (-)

Stan na koniec okresu

9.

rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
31.12.2009
rodki pienine na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN
rodki pienine na rachunkach bankowych walutowych
rodki pienine w kasie

Depozyty krótkoterminowe
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty razem

31.12.2008

31.12.2007

850

241

19

-

-

-

21

51

15

2.006

4.253

613

16

16

-

2.893

4.561

647

rodki pienine nie podlegay ograniczeniom w dysponowaniu.
10.
10.1

Kapita wasny
Kapita podstawowy

Na dzie 31.12.2009 kapita podstawowy Spóki wynosi
2007 rok: 1.566 tys. PLN) i dzieli si na 214 udziaów
Wszystkie udziay zostay w peni opacone. Wszystkie
podziale dywidendy oraz kady udzia daje prawo do
Udziaowców.

2.205 tys. PLN (2008 rok: 2.205 tys. PLN;
o wartoci nominalnej 10.303 PLN kady.
udziay w równym stopniu uczestnicz w
jednego gosu na Walnym Zgromadzeniu

Zmiany liczby udziaów w okresie objtym sprawozdaniem finansowym wynikaj z nastpujcych
transakcji z wacicielami:
od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

214

152

36

Podwyszenie kapitau podstawowego

-

62

116

Umorzenie udziaów (-)

-

-

-

214

214

152

Udziay wyemitowane i w peni opacone:
Liczba udziaów na pocztek okresu

Liczba udziaów na koniec okresu
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11.
11.1

wiadczenia pracownicze
Koszty wiadcze pracowniczych
od 01.01 do
31.12.2009

Koszty wynagrodze

od 01.01 do
31.12.2007

4.322

1.344

545

943

233

63

-

-

-

5.265

1.577

607

Koszty ubezpiecze spoecznych
Koszty przyszych wiadcze (rezerwy na nagrody
jubileuszowe, odprawy emerytalne)
Koszty wiadcze pracowniczych razem

od 01.01 do
31.12.2008

W Spóce nie s realizowane programy motywacyjne, w ramach których pracownicy wynagradzani s
akcjami.
11.2

Zobowi zania i rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych

Zobowizania i rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych ujte w bilansie obejmuj:
Zobowi zania i rezerwy
krótkoterminowe
31.12.2009

31.12.2008

Zobowi zania i rezerwy
dugoterminowe

31.12.2007

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

Krótkoterminowe wiadczenia
pracownicze:
Zobowizania z tytuu wynagrodze

-

-

-

-

-

-

Zobowizania z tytuu ubezpiecze
spoecznych

125

35

15

-

-

-

Rezerwy na niewykorzystane urlopy

39

19

7

-

-

-

164

54

22

-

-

-

Rezerwy na nagrody jubileuszowe

-

-

-

-

-

-

Rezerwy na odprawy emerytalne

-

-

-

-

-

-

Pozostae rezerwy

-

-

-

-

-

-

Inne dugoterminowe wiadczenia
pracownicze

-

-

-

-

-

-

164

54

22

-

-

-

Krótkoterminowe wiadczenia
pracownicze
Inne dugoterminowe wiadczenia
pracownicze:

Zobowi zania i rezerwy z tytuu
wiadcze pracowniczych razem
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12.

Zobowi zania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowi zania

Spóka nie posiadaa w okresie sprawozdawczym zobowiza dugoterminowych.
Zobowizania krótkoterminowe z tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowizania przedstawiaj si
nastpujco:
31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

Zobowizania finansowe (MSR 39):
Zobowizania z tytuu dostaw i usug
Zobowizania z tytuu zakupu aktywów trwaych
Inne zobowizania finansowe

3.816

1.183

199

-

-

-

-

-

-

3.816

1.183

199

193

442

75

Przedpaty i zaliczki otrzymane na dostawy

-

-

-

Zobowizania z tytuu umów o usug budowlan

-

-

-

Zobowi zania finansowe
Zobowizania niefinansowe (poza MSR 39):
Zobowizania z tytuu podatków i innych wiadcze

Zaliczki otrzymane na usugi budowlane

-

-

-

Inne zobowizania niefinansowe

-

-

-

193

442

75

4.009

1.625

274

Zobowi zania niefinansowe
Zobowi zania krótkoterminowe razem

13.

Rozliczenia midzyokresowe
Rozliczenia krótkoterminowe

Rozliczenia dugoterminowe

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

Czynsze najmu

-

-

-

opaty poniesione z góry na rzecz kontrahenta
z tytuu wiadczonych usug sportowych

-

-

Inne koszty opacone z góry

289

Aktywa - rozliczenia midzyokresowe
razem

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

-

-

-

-

-

-

-

344

5

-

-

-

289

344

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przychody przyszych okresów (dotycz
podstawowych usug wiadczonych przez
spók)

1.358

569

140

-

-

-

Rozliczenia midzyokresowe bierne (koszty
usug niezafakturowanych wiadczonych przez
partnerów biznesowych - kluby, orodki
sportowe)

2.639

910

112

-

-

-

Pasywa - rozliczenia midzyokresowe
razem

3.997

1.479

253

-

-

-

Aktywa - rozliczenia midzyokresowe:

Pasywa - rozliczenia midzyokresowe:
Dotacje otrzymane
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14.
14.1

Przychody i koszty operacyjne
Koszty wedug rodzaju
Nota

Amortyzacja
wiadczenia pracownicze

od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

3,4

538

211

91

11

5.265

1.578

607

Zuycie materiaów i energii
Usugi obce
Podatki i opaty
Koszty prac badawczych i rozwojowych nieujte w
wartociach niematerialnych
Pozostae koszty rodzajowe
Koszty wedug rodzaju razem

708

151

43

81.079

19.458

4.916

121

37

14

-

-

-

446

247

92

88.158

21.683.

5.763

Warto sprzedanych towarów i materiaów

-

-

-

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)

-

-

-

Koszt wytworzenia produktów na wasne potrzeby (-)

-

-

-

88.158.

21.683.

5.763

Koszt wasny sprzeda y, koszty sprzeda y oraz koszty
ogólnego zarz du

14.2

Pozostae przychody operacyjne
Nota

od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwaych

-

-

-

Wycena nieruchomoci inwestycyjnych do wartoci godziwej
Odwrócenie odpisów z tytuu utraty wartoci rodków trwaych i
wartoci niematerialnych
Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto nalenoci
finansowych
Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto nalenoci
niefinansowych
Odwrócenie odpisów aktualizujacych warto zapasów

-

-

-

3,4

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozwizanie niewykorzystanych rezerw

-

-

-

Otrzymane kary i odszkodowania

-

-

-

Dotacje otrzymane

-

-

-

Inne przychody

17

3

18

Pozostae przychody operacyjne razem

17

3

18

od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

14.3

Pozostae koszty operacyjne
Nota

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwaych

-

-

-

Wycena nieruchomoci inwestycyjnych do wartoci godziwej

-

-

-

Odpisy z tytuu utraty wartoci wartoci firmy
Odpisy z tytuu utraty wartoci rodków trwaych i wartoci
niematerialnych
Odpisy aktualizujce warto nalenoci finansowych

-

-

-

-

-

-

3,4

55

58

-

Odpisy aktualizujce warto nalenoci niefinansowych

-

-

-

Odpisy aktualizujce warto zapasów

-

-

-

Odwrócenie odpisów aktualizujacych warto zapasów (-)

-

-

-

Utworzenie rezerw

-

-

-

Zapacone kary i odszkodowania

8

-

-

-

Inne koszty

12

-

3

Pozostae koszty operacyjne razem

66

58

3
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15.
15.1

Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe
od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

9

83

74

5

6,8

39

-

-

-

-

-

122

74

5

Nota
Przychody z odsetek dotyczce instrumentów finansowych
niewycenianych w wartoci godziwej przez wynik finansowy:
rodki pienine i ich ekwiwalenty (lokaty)
Poyczki i nalenoci
Dune papiery wartociowe utrzymywane do terminu
wymagalnoci
Przychody z odsetek dotyczce instrumentów finansowych
niewycenianych w wartoci godziwej przez wynik finansowy
Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek zysków i
strat:
Instrumenty pochodne handlowe

-

-

-

Instrumenty pochodne zabezpieczajce

-

-

-

Akcje spóek notowanych

-

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

-

Jednostki funduszy inwestycyjnych
Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek zysków i
strat

-

-

-

-

-

-

Zyski (straty) (+/-) z tytuu ró nic kursowych:
rodki pienine i ich ekwiwalenty

9

-

-

-

6,8

-

-

-

6,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalnoci

-

-

-

Odsetki od aktywów finansowych objtych odpisem
aktualizujcym

-

-

-

Inne przychody finansowe

-

-

-

122

74

5

Poyczki i nalenoci
Zobowizania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego
kosztu
Zyski (straty) (+/-) z tytuu rónic kursowych
Zyski z aktywów dostpnych do sprzeday przeniesione z
kapitau
Dywidendy z aktywów finansowych dostpnych do sprzeday
Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto nalenoci i
poyczek

Przychody finansowe razem
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15.2

Koszty finansowe
Nota

od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

-

-

-

Koszty odsetek dotyczce instrumentów finansowych
niewycenianych w wartoci godziwej przez wynik finansowy:
Zobowizania z tytuu leasingu finansowego

5

Kredyty w rachunku kredytowym

-

-

-

Kredyty w rachunku biecym

-

-

-

Poyczki

-

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

-

1

1

-

1

1

-

Instrumenty pochodne handlowe

-

-

-

Instrumenty pochodne zabezpieczajce

-

-

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae
zobowizania

12

Koszty odsetek dotyczce instrumentów finansowych
niewycenianych w wartoci godziwej przez wynik finansowy
Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek zysków i
strat:

Akcje spóek notowanych

-

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

-

Jednostki funduszy inwestycyjnych

-

-

-

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek zysków i
strat

-

-

-

(Zyski) straty (-/+) z tytuu ró nic kursowych:
9

-

-

-

Poyczki i nalenoci

rodki pienine i ich ekwiwalenty

6,8

-

-

-

Zobowizania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego
kosztu

12

-

-

-

(Zyski) straty (-/+) z tytuu rónic kursowych

-

-

-

Straty z aktywów dostpnych do sprzeday przeniesione z
kapitau

-

-

-

Odpisy aktualizujce warto nalenoci i poyczek

-

-

-

Odpisy aktualizujce warto inwestycji utrzymywanych do
terminu wymagalnoci

6,8

-

-

-

Odpisy aktualizujce warto aktywów finansowych
dostpnych do sprzeday

-

-

-

Inne koszty finansowe

-

-

-

Koszty finansowe razem

1

1

-

Odpisy aktualizujce warto nalenoci dotyczcych dziaalnoci operacyjnej ujmowane s przez
Spók jako pozostae koszty operacyjne.
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16.

Podatek dochodowy
Nota

Podatek bie cy:
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy
Korekty obcienia podatkowego za poprzednie okresy
Podatek biecy
Podatek odroczony:
Powstanie i odwrócenie rónic przejciowych

7

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych

7

Podatek odroczony
Podatek dochodowy razem

od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

1.516

843

-

-

-

-

1.516

843

-

-

-

-

-287

82

161

-

-

-

-287

82

161

1.229

925

161

Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawk 19 % od wyniku przed opodatkowaniem z
podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat przedstawia si nastpujco:
Nota
Wynik przed opodatkowaniem
Stawka podatku stosowana przez Spók
Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spóki
Uzgodnienie podatku dochodowego z tytuu:
Przychodów nie podlegajcych opodatkowaniu (-)
Kosztów trwale nie stanowicych kosztów uzyskania
przychodów (+)
Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-)

od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

6.396

4.698

710

19%

19%

19%

1.215

893

135

-

-

-

13

32

26

-

-

-

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych
rónic przejciowych (+)

-

-

-

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat
podatkowych (+)

-

-

-

Korekty obcienia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)
Podatek dochodowy
Zastosowana rednia stawka podatkowa

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

-

-

-

1.228

925

161

19%

20%

23%
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17.
17.1

Zysk na udzia i wypacone dywidendy
Zysk na udzia

Zysk na udzia liczony jest wedug formuy zysk netto podzielony przez redni waon liczb
udziaów zwykych wystpujcych w danym okresie.
Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na udzia Spóka stosuje w
liczniku kwot zysku (straty) netto tzn. nie wystpuje efekt rozwadniajcy wpywajcy na kwot zysku
(straty).
Kalkulacj podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na udzia wraz z uzgodnieniem redniej
waonej rozwodnionej liczby udziaów przedstawiono poniej.
od 01.01 do
31.12.2009
Liczba udziaów stosowana jako mianownik wzoru
rednia waona liczba udziaów
Rozwadniajcy wpyw na udzia
rednia waona rozwodniona liczba udziaów
Dziaalno kontynuowana
Zysk (strata) netto z dziaalnoci kontynuowanej
Podstawowy zysk (strata) na udzia
Rozwodniony zysk (strata) na udzia
Dziaalno zaniechana
Zysk (strata) netto z dziaalnoci zaniechanej
Podstawowy zysk (strata) na udzia
Rozwodniony zysk (strata) na udzia
Dziaalno kontynuowana i zaniechana
Zysk (strata) netto
Podstawowy zysk (strata) na udzia
Rozwodniony zysk (strata) na udzia

17.2

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

214
214

169
169

126
126

5.167
24
24

3.773
22
22

549
4
4

-

-

-

5.167
24
24

3.773
22
22

549
4
4

Dywidendy

Zgodnie z uchwa Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 marca 2009 roku, Spóka wypacia
dywidend udziaowcom za rok 2008 w kwocie 2 000 tys. PLN.
W okresach prezentowanych jako porównywalne nie byo wypat dywidend. Zysk netto by
przeznaczany na finansowanie dalszej dziaalnoci Spóki.
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18.

Przepywy pieni ne

W celu ustalenia przepywów pieninych z dziaalnoci operacyjnej dokonano nastpujcych korekt
zysku (straty) przed opodatkowaniem:
od 01.01 do
31.12.2009
Korekty:
Amortyzacja i odpisy aktualizujce rzeczowe aktywa trwae
Amortyzacja i odpisy aktualizujce wartoci niematerialne
Zmiana wartoci godziwej nieruchomoci inwestycyjnych
Zmiana wartoci godziwej aktywów (zobowiza) finansowych
wycenianych przez rachunek zysków i strat
Instrumenty zabezpieczajce przepywy rodków
pieninych przeniesione z kapitau
Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci aktywów finansowych
Zysk (strata) ze sprzeday niefinansowych aktywów trwaych
Zysk (strata) ze sprzeday aktywów finansowych (innych
ni instrumenty pochodne)
Zyski (straty) z tytuu rónic kursowych
Koszty odsetek
Przychody z odsetek i dywidend
Udzia w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Inne korekty
Korekty razem
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu nalenoci
Zmiana stanu zobowiza
Zmiana stanu rezerw i rozlicze midzyokresowych
Zmiana stanu z tytuu umów budowlanych
Zmiany w kapitale obrotowym

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

517
21
-

202
9
-

83
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-122
416
-7.161
2.384
2.592
-

-16
195
-2.612
1.351
900
-

91
-564
-689
234
-

-2.185

-361

-1.019

Spóka dla celów sporzdzenia rachunku przepywów pieninych klasyfikuje rodki pienine w
sposób przyjty do prezentacji w bilansie. Wpyw na rónic w wartoci rodków pieninych
wykazanych w bilansie oraz rachunku przepywów maj:
31.12.2009
rodki pienine i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie
Korekty:
Rónice kursowe z wyceny bilansowej rodków pieninych w
Walucie
Niezrealizowane odsetki od rodków pieninych (-)
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty wykazane w CF

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

31.12.2008

31.12.2007

2.893

4.561

647

-

-

-

-16

-16

-

-

-

-

2.878

4.545

647
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19.

Transakcje z podmiotami powi zanymi

Podmioty powizane ze Spók obejmuj kluczowy personel kierowniczy, jednostki stowarzyszone,
jednostki zalene wyczone z obowizku konsolidacji oraz pozostae podmioty powizane, do których
Spóka zalicza podmioty kontrolowane przez wacicieli Spóki dominujcej. Do najwaniejszych
pozostaych podmiotów powizanych Spóka zalicza:
Podmiot

Rodzaj
powi zania

Cal Capital Sp. z o.o.
(dawniej e-Katalyst S.A.)

kapitaowe,
osobowe

do 23 marca 2007 roku Spóka posiadaa 100% udziaów Emitenta, po podniesieniu
w tym dniu kapitau podstawowego udzia Spóki w kapitale podstawowym Emitenta
wynosi 24%
26 marca 2007 roku Spóka sprzedaa swoje udziay Company Assistance LTD
James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
Agnieszka Van Bergh – ona prezesa Emitenta, posiada 100% udziaów w Spóce

Benefit Invest LTD
(dawniej Company
Assistance LTD)

kapitaowe

23 marca 2007 roku podwyszono kapita zakadowy Emitenta, nowowyemitowane
udziay obja Spóka, jej udzia w kapitale podstawowym Emitenta wyniós 76%
26 marca 2007 roku Spóka kupia pozostae udziay od poprzedniego waciciela
Emitenta
26 wrzenia 2008 roku nastpio podwyszenie kapitau zakadowego Emitenta,
cz nowowyemitowanych udziaów obja Spóka, posiadajc tym samym 71%
udziau w kapitale podstawowym Emitenta
30 lipca 2009 roku Spóka kupia od Marka Kamoli 36 udziaów Emitenta,
zwikszajc tym swój udzia w kapitale podstawowym Emitenta do 88%
17 grudnia 2009 roku Spóka sprzedaa Jamesowi Van Bergh 60 udziaów Spóki,
zmniejszajc swój udzia w kapitale podstawowym Emitenta do 60%
Agnieszka Van Bergh – ona prezesa Emitenta posiadajca 99% udziaów w
Spóce

Marek Kamola

kapitaowe,
osobowe

26 wrzenia 2008 roku nastpio podwyszenie kapitau zakadowego Emitenta, p.
Marek Kamola obj 62 udziay, posiadajc tym samym 29% udziau w kapitale
zakadowym Emitenta
30 lipca 2009 roku p. Marek Kamola sprzeda Company Assistance LTD 36
udziaów Emitenta, zmniejszajc tym swój udzia w kapitale podstawowym Emitenta
do 12%
do 5 sierpnia 2009 roku p. Marek Kamola by Czonkiem Zarzdu Emitenta

James Van Bergh

kapitaowe,
osobowe

zgodnie z umow sprzeday z dnia 17 grudnia 2009 roku, James Van Bergh kupi
od Company Assistance LTD 60 udziaów Spóki, posiadajc tym samym 28%
udziau w kapitale podstawowym Emitenta
jest prezesem zarzdu Emitenta

Agnieszka Van Bergh

kapitaowe,
osobowe

Agnieszka Van Bergh jest on prezesa Emitenta oraz posiada 99% udziaów w
Benefit Invest LTD, która posiada 60% udziaów w kapitale podstawowym Emitenta

Cal Company Assistance
Sp. z o.o.

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
spóka Cal Capital LTD posiada 100% udziaów w Spóce

Cal Capital LTD

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
James Van Bergh– prezes Emitenta posiada 100% udziaów w Spóce

Calnet Sp. z o.o.

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta jest prezesem Spóki
Monika Hertel – prokurent Emitenta jest wiceprezesem Spóki
wikszociowy pakiet udziaów w Spóce posiada spóka Company Assisance LTD

FitSport Polska Sp. z o.o.

kapitaowe,
osobowe

spóka zalena, Emitent posiada 100% udziaów w kapitale podstawowym Spóki
James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
Monika Hertel – prokurent Emitenta jest prokurentem Spóki

VanityStyle Sp. z o.o.

kapitaowe,
osobowe

spóka zalena, Emitent posiada 96% udziaów w kapitale podstawowym Spóki

MultiSport Benefit s.r.o.

kapitaowe

spóka zalena, zostaa zaoona przez Emitenta w lipcu 2010 roku, Emitent pokry
kapita podstawowy Spóki gotówk w wysokoci 200 tys. K

Monika Hertel

osobowe

gówna ksigowa oraz prokurent Emitenta

Komentarz

od 2007 roku gówna ksigowa oraz wiceprezes spóki powizanej z Emitetnem –
Calnet Sp. z o.o., od 2009 roku prokurent spóki zalenej Emitenta – FitSport Polska
Sp. z o.o.
gówna ksigowa spóki powizanej z Emitentem – CAL Capital Sp. z o.o.
gówna ksigowa spóki powizanej z Emitentem – CAL Company Assistance Sp. z
o.o.

Nierozliczone salda nalenoci oraz zobowiza zazwyczaj regulowane s w rodkach pieninych.
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19.1

Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym

Do kluczowego personelu kierowniczego Spóka zalicza czonków zarzdu spóki dominujcej oraz
spóek zalenych, a take osoby zarzdzajce wyszego szczebla, inne ni czonkowie zarzdu.
Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objtym sprawozdaniem finansowym wynioso:
od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

151

58

54

-

-

-

Patnoci w formie akcji wasnych

-

-

-

Pozostae wiadczenia

-

-

-

151

58

54

wiadczenia na rzecz personelu kierowniczego
Wynagrodzenia
wiadczenia z tyt. rozwizania stosunku pracy

wiadczenia razem

od 01.01 do
31.12.2007

W 2008 roku Spóka udzielia kluczowemu personelowi kierowniczemu (Marek Kamola – Wiceprezes)
poyczki w kwocie 100 tys. PLN – poyczk spacono do 04.02.2009r.
19.2

Transakcje z jednostkami zale nymi oraz pozostaymi podmiotami powi zanymi

W okresie objtym sprawozdaniem finansowym ujto nastpujce kwoty przychodów ze sprzeday
oraz nalenoci od zalenych oraz pozostaych podmiotów powizanych:
Przychody z dzia. operacyjnej
od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

Sprzeda do:
Jednostki zalenej

-

-

-

Jednostki stowarzyszonej

-

-

-

Pozostaych podmiotów powizanych

1

-

-

Razem

1

-

-

Nale no ci i po yczki
31.12.2009
Nale noci i po yczki:
Jednostki zalenej

31.12.2008

31.12.2007

45

-

-

-

-

Pozostaych podmiotów powizanych

23

122

22

Razem

68

122

22

Jednostki stowarzyszonej

-

Nie dokonywano odpisów aktualizujcych warto nalenoci od podmiotów powizanych, w zwizku
z czym nie ujto z tego tytuu adnych kosztów w rachunku zysków i strat.
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym ujto nastpujce kwoty zakupów oraz zobowiza
wobec jednostek stowarzyszonych, zalenych oraz pozostaych podmiotów powizanych:
Zakup (koszty, aktywa)
od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

Zakup od:
Jednostki zalenej

-

-

-

Jednostki stowarzyszonej

-

-

-

Pozostaych podmiotów powizanych

1.696

1.219

-

Razem

1.696

1.219

-
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Zobowi zania
31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

Zobowizania:
Jednostki zalenej

-

-

-

Jednostki stowarzyszonej

-

-

-

Pozostaych podmiotów powizanych

147

-

-

Razem

147

-

-

20.

Aktywa oraz zobowi zania warunkowe

Spóka nie posiada adnych aktywów ani zobowiza warunkowych.
21.

Ryzyko dotycz ce instrumentów finansowych

Spóka naraona jest na wiele ryzyk zwizanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz
zobowizania finansowe Spóki w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 6.1. Ryzykami, na
które naraona jest Spóka s:
•

ryzyko rynkowe obejmujce ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej,

•

ryzyko kredytowe oraz

•

ryzyko pynnoci.

W procesie zarzdzania ryzykiem najwaniejsz wag maj nastpujce cele:
•

zabezpieczenie krótkoterminowych oraz rednioterminowych przepywów pieninych,

•

stabilizacja waha wyniku finansowego Spóki,

•

wykonanie zakadanych prognoz finansowych poprzez spenienie zaoe budetowych,

•

osignicie stopy zwrotu z dugoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych
róde finansowania dziaa inwestycyjnych.

Poniej przedstawiono najbardziej znaczce ryzyka, na które naraona jest Spóka.
21.1

Ryzyko rynkowe

Analizujc rynek na którym dziaa Spóka naley stwierdzi, i nie wstpuje na nim adna firma o
podobnej ofercie wiadczonych usug, która mogaby zagrozi prowadzonej przez Spók dziaalnoci.
Spóka pozyskaa bardzo stabiln pozycj na rynku, nie odnotowano spadku sprzeday podczas
powszechnie panujcego kryzysu wobec czego Spóka nie ustanowia adnych dodatkowych
zabezpiecze zwizanych z ryzykiem rynkowym.
Analiza wraliwoci na ryzyko walutowe
W okresie sprawozdawczym nie wystpoway transakcje w walutach obcych.
Analiza wraliwoci na ryzyko stopy procentowej
Zarzdzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje si na zminimalizowaniu waha przepywów
odsetkowych z tytuu aktywów oraz zobowiza finansowych oprocentowanych zmienn stop
procentow.
Spóka obecnie nie jest naraona na to ryzyko, poniewa nie korzysta z zaduenia typu:
•

poyczki,

•

dune papiery wartociowe (pozostae aktywa finansowe),

•

kredyty, poyczki, inne instrumenty dune,

•

leasing finansowy.
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Udzielane poyczki s oprocentowane sta stop procentow, a przychody generowane z odsetek s
nieistotne dla wyniku finansowego Spóki.
21.2

Ryzyko kredytowe

Maksymalna ekspozycja Spóki na ryzyko kredytowe okrelana jest poprzez warto bilansow
nastpujcych aktywów finansowych:
Nota

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

6.2

630

100

-

8

9.777

3.173

724

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

Papiery dune

-

-

-

Jednostki funduszy inwestycyjnych

-

-

-

Pozostae klasy pozostaych aktywów finansowych

-

-

-

9

2.893

4.561

647

20

-

-

-

13.300

7.834

1.371

Poyczki
Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci
finansowe

rodki pienine i ich ekwiwalenty
Zobowizania warunkowe z tytuu udzielonych gwarancji i porcze
Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem

Spóka w sposób cigy monitoruje zalegoci klientów oraz wierzycieli w regulowaniu patnoci,
analizujc ryzyko kredytowe indywidualnie. Ponadto w ramach zarzdzania ryzykiem kredytowym
Spóka dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodnoci.
W ocenie Zarzdu Spóki powysze aktywa finansowe, które nie s zalege oraz objte odpisem z
tytuu utraty wartoci na poszczególne dni bilansowe, uzna mona za aktywa o dobrej jakoci
kredytowej. Z tego te wzgldu Spóka nie ustanawiaa zabezpiecze oraz innych dodatkowych
elementów poprawiajcych warunki kredytowania.
Analiz nalenoci jako najistotniejszej kategorii aktywów naraonych na ryzyko kredytowe, pod
ktem zalegania oraz struktur wiekow nalenoci zalegych nie objtych odpisem przedstawiaj
ponisze tabele:
31.12.2009
Bie

31.12.2008
ce

Zalege

ce

Zalege

5.297

865

2.226

171

546

-

-151

-

-58

-

-24

Nale no ci z tytuu dostaw i usug netto

1.896

Pozostae nalenoci finansowe
Odpisy aktualizujce warto pozostaych
nalenoci (-)

1.827

5.146

865

2.168

171

522

-

141

-

52

-

-

-

-

-

-21

-

Pozostae nale no ci finansowe netto

1.827

-

141

-

31

-

Nale no ci finansowe

3.723

5.146

1.006

2.168

202

522

Nale noci krótkoterminowe:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug
Odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytuu
dostaw i usug (-)

ce

Zalege

1.896

31.12.2009

Bie

31.12.2007

31.12.2008

Bie

31.12.2007

Pozostae
Pozostae
Pozostae
Nale no ci
Nale no ci
Nale no ci
nale no ci
nale no ci
nale no ci
DiU*
DiU*
DiU*
finansowe
finansowe
finansowe
Nale noci krótkoterminowe zalege:
do 1 miesica

3.218

-

1.725

-

355

-

od 1 do 6 miesicy

1.681

-

415

-

126

-

247

-

28

-

41

-

-

-

-

-

-

-

5.146

-

2.168

-

522

-

od 6 do 12 miesicy
powyej roku
Zalege nale no ci finansowe
*Nale noci z tytuu dostaw i usug
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W odniesieniu do nalenoci z tytuu dostaw i usug, Spóka nie jest naraona na ryzyko kredytowe w
zwizku z pojedynczym znaczcym kontrahentem lub grup kontrahentów o podobnych cechach. W
oparciu o historycznie ksztatujce si tendencje zalegania z patnociami, zalege nalenoci nie
objte odpisem nie wykazuj znacznego pogorszenia jakoci - wikszo z nich mieci si w
przedziale do miesica i nie zachodz obawy co do ich cigalnoci.
Ryzyko kredytowe rodków pieninych i ich ekwiwalentów uznawane jest za nieistotne ze wzgldu
na wysok wiarygodno podmiotów bdcych stron transakcji, do których nale przede wszystkim
banki.
21.3

Ryzyko pynno ci

Spóka jest naraona na ryzyko utraty pynnoci tj. zdolnoci do terminowego regulowania zobowiza
finansowych. Spóka zarzdza ryzykiem pynnoci poprzez monitorowanie terminów patnoci oraz
zapotrzebowania na rodki pienine w zakresie obsugi krótkoterminowych patnoci (transakcje
biece monitorowane w okresach tygodniowych) oraz dugoterminowego zapotrzebowania na
gotówk na podstawie prognoz przepywów pieninych aktualizowanych w okresach miesicznych.
Zapotrzebowanie na gotówk porównywane jest z dostpnymi ródami pozyskania rodków (w tym
zwaszcza poprzez ocen zdolnoci pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz
konfrontowane jest z inwestycjami wolnych rodków.
Na dzie bilansowy zobowizania finansowe Spóki mieciy si w nastpujcych przedziaach
terminów wymagalnoci:
Krótkoterminowe:
Nota

do 6
m-cy

6 do 12
m-cy

Dugoterminowe:
1 do 3
lat

3 do 5
lat

powy ej
5 lat

Zobowi zania Zobowi zania
razem bez
warto 
dyskonta
bilansowa

Stan na 31.12.2009
Kredyty w rachunku kredytowym

-

-

-

-

-

-

-

Kredyty w rachunku biecym

-

-

-

-

-

-

-

Poyczki

-

-

-

-

-

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.816

-

-

-

-

3.816

3.816

3.816

-

-

-

-

3.816

3.816

Leasing finansowy

5

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowizania DiU oraz pozostae
zobowizania finansowe

12

Ekspozycja na ryzyko pynno ci
razem
Stan na 31.12.2008
Kredyty w rachunku kredytowym

-

-

-

-

-

-

-

Kredyty w rachunku biecym

-

-

-

-

-

-

-

Poyczki

-

-

-

-

-

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.183

-

-

-

-

1.183

1.183

1.183

-

-

-

-

1.183

1.183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leasing finansowy

5

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowizania DiU oraz pozostae
zobowizania finansowe

12

Ekspozycja na ryzyko pynno ci
razem
Stan na 31.12.2007
Kredyty w rachunku kredytowym

-

-

Kredyty w rachunku biecym

-

-

Poyczki

-

-

-

-

-

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

199

-

-

-

-

199

199

199

-

-

-

-

199

199

Leasing finansowy

5

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowizania DiU oraz pozostae
zobowizania finansowe
Ekspozycja na ryzyko pynno ci
razem
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11 czerwca 2010 roku Spóka Dominujca zawara z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzib we
Wrocawiu umow o kredyt w rachunku biecym do kwoty 5 000 tys. z z przeznaczeniem na
finansowanie biecej dziaalnoci Spóki. W prezentowanym okresie sprawozdawczym kredyt ten nie
by przez Spók Dominujc wykorzystywany.
Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane bd odsetki wg stawki bazowej (WIBOR dla
jednomiesicznych depozytów midzybankowych) powikszonej o mar banku w wysokoci 1
punktu procentowego w skali roku. Oprocentowanie kredytu bdzie ustalane wg stawki bazowej
okrelonej dwa dni robocze przed pierwszym dniem miesica kalendarzowego, w którym nastpio
postawienie kredytu do dyspozycji Spóki Dominujcej.
22.

Zarz dzanie kapitaem

Spóka zarzdza kapitaem w celu zapewnienia zdolnoci kontynuowania dziaalnoci przez Spók
oraz zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla udziaowców i innych podmiotów zainteresowanych
kondycj finansow Spóki.
Spóka nie podlega zewntrznym wymogom kapitaowym.
23.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu 31.12.2009 nie wystpiy istotne zdarzenia, które wymagayby ujawnienia w informacji
dodatkowej.
24.
24.1

Pozostae informacje
Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR

W okresach objtych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych
zastosowano nastpujce rednie kursy wymiany zotego w stosunku do EUR, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:
•

kurs obowizujcy na ostatni dzie okresu sprawozdawczego: 31.12.2009 4,1082 PLN/EUR,
31.12.2008 4,1724 PLN/EUR, 31.12.2007 3,5820 PLN/EUR,

•

redni kurs w okresie, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni
dzie kadego miesica w danym okresie: 01.01 - 31.12.2009 4,3406 PLN/EUR, 01.01 31.12.2008 3,5321 PLN/EUR 01.01 - 31.12.2007 3,7768 PLN/EUR.

Najwyszy kurs obowizujcy w kadym okresie ksztatowa si nastpujco: 01.01 - 31.12.2009
4,8999PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2008 4,1848 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2007 3,9385 PLN/EUR.
Najniszy kurs obowizujcy w kadym okresie ksztatowa si nastpujco: 01.01 - 31.12.2009
3,9170 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2008 3,2026 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2007 3,5699 PLN/EUR.
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepywów pieninych,
przeliczone na EURO, przedstawia tabela:
od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

od 01.01 do
31.12.2009

tys. PLN
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzeday
Zysk (strata) z dziaalnoci
operacyjnej
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Zysk na udzia
redni kurs PLN / EUR w okresie

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

tys. EUR

94.482

26.363

6.453

21.767

7.464

1.709

6.275

4.624

706

1.446

1.309

187

6.396

4.698

710

1.474

1.330

188

5.167
24
X

3.773
22
X

549
4
X

1.191
6
4,3406

1.068
6
3,5321

145
1
3,7768
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od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

od 01.01 do
31.12.2009

tys. PLN
Rachunek przepywów pieni nych
rodki pienine netto z
dziaalnoci operacyjnej
rodki pienine netto z
dziaalnoci inwestycyjnej
rodki pienine netto z
dziaalnoci finansowej
Zmiana netto stanu rodków
pieninych i ich ekwiwalentów
redni kurs PLN / EUR w okresie

tys. EUR

3.623

-217

602

1.026

-58

-2.282

-364

-106

-526

-103

-28

-2.000

639.

864

-461

181

229

-1.667

3.898

541

-384

1.104

143

X

X

X

4,3406

3,5321

3,7768

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2009

tys. PLN

24.2

od 01.01 do
31.12.2007

2.615

31.12.2009

Bilans
Aktywa
Zobowizania dugoterminowe
Zobowizania krótkoterminowe
Kapita wasny
Kurs PLN / EUR na koniec okresu

od 01.01 do
31.12.2008

16.658
7
8.045
8.605
X

31.12.2008

31.12.2007

tys. EUR

8.561
3.123
5.438
X

1.559
534
1.026
X

4.055
2
1.958
2.095
4,1082

2.052
749
1.303
4,1724

435
149
286
3,5820

Struktura wa cicielska kapitau podstawowego
Liczba udziaów

Stan na 31.12.2009
Company Assistance Ltd

Liczba gosów

Warto 
nominalna
udziaów

Udzia w kapitale

128

128

1 319

60%

Kamola Marek

26

26

268

12%

James Van Bergh

60

60

618

28%

Razem

214

214

2 205

100%

Stan na 31.12.2008
Company Assistance Ltd

152

152

1 566

71%

62

62

639

29%

Razem

214

214

2 205

100%

Stan na 31.12.2007
Company Assistance Ltd

152

152

1 566

100%

Razem

152

152

1 566

100%

Kamola Marek

W prezentowanym okresie wystpiy nastpujce zmiany we wasnoci udziaów Spóki:
Na dzie 1 stycznia 2007 roku struktura wasnoci kapitau zakadowego przedstawiaa si
nastpujco:
Udziaowiec

Liczba udziaów

Liczba gosów

Warto  nominalna Udzia w kapitale
udziaów
podstawowym

e-Katalyst SA

36

36

371

100%

Razem

36

36

371

100%
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Zgodnie z uchwa Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 marca 2007 roku nastpio podwyszenie
kapitau zakadowego z kwoty 371 tys. zotych do kwoty 1 566 tys. zotych. Struktura wasnoci
kapitau zakadowego po podwyszeniu przedstawiaa si nastpujco:
Udziaowiec
Company Assistance LTD z siedzib w
Dublinie

Liczba udziaów

Warto  nominalna
udziaów

Udzia w kapitale
podstawowym

116

116

1.195

76%

36

36

371

24%

152

152

1.566

100%

e-Katalyst SA
Razem

Liczba gosów

W dniu 26 marca 2007 roku e-Katalyst SA sprzedaa posiadane udziay w Spóce do Company
Assistance LTD, która to spóka staa si 100-procentowym udziaowcem.
Zgodnie z uchwa Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 wrzenia 2008 roku nastpio podwyszenie
kapitau zakadowego z kwoty 1 566 tys. zotych do kwoty 2 205 tys. zotych. Struktura wasnoci
kapitau zakadowego po podwyszeniu przedstawiaa si nastpujco:
Udziaowiec
Company Assistance LTD z siedzib w
Dublinie

Liczba udziaów

Warto  nominalna
udziaów

Udzia w kapitale
podstawowym

152

152

1.566

71%

62

62

639

29%

214

214

2.204.842,00

100%

Marek Kamola
Razem

Liczba gosów

W dniu 30 lipca 2009 roku Company Assistance LTD kupia od Marka Kamoli 36 udziaów Spóki. Po
dokonanej transakcji, struktura wasnoci kapitau zakadowego przedstawiaa si nastpujco:
Udziaowiec
Company Assistance LTD z siedzib w
Dublinie

Liczba udziaów

Warto  nominalna
udziaów

Udzia w kapitale
podstawowym

188

188

1.937

88%

26

26

268

12%

214

214

2.205

100%

Marek Kamola
Razem

Liczba gosów

Zgodnie z umow sprzeday z dnia 17 grudnia 2009 roku, James Van Bergh kupi od Company
Assistance LTD 60 udziaów Spóki. Na dzie 17 grudnia 2009 roku struktura wasnoci kapitau
zakadowego przedstawia si nastpujco:
Udziaowiec
Company Assistance LTD z siedzib w
Dublinie

Liczba udziaów

Warto  nominalna
udziaów

Udzia w kapitale
podstawowym

128

128

1.319

60%

26

26

268

12%

Marek Kamola
James Van Bergh
Razem

Liczba gosów

60

60

618

28%

214

214

2.205

100%

Dnia 22 czerwca nastpia zmiana nazwy udziaowca spóki dominujcej Benefit Invest LTD z siedzib
w Dublinie – wczeniej nazwa spóki brzmiaa Company Assistance LTD.
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24.3

Wynagrodzenia Czonków Zarz du Spóki

czna warto wynagrodze i innych wiadcze dla Czonków Zarzdu Spóki wyniosa:
W Spóce:
Wynagrodzenie

W spókach zale nych:

Inne
wiadczenia

Wynagrodzenie

Inne
wiadczenia

Razem

Okres od 01.01 do 31.12.2009
James Van Bergh

78

-

-

-

78

Marek Kamola

15

-

-

-

15

Razem
Okres od 01.01 do 31.12.2008
James Van Bergh

93

-

-

-

93

15

-

-

-

15

Marek Kamola

15

-

-

-

15

Razem
Okres od 01.01 do 31.12.2007
James Van Bergh

30

-

-

-

30

14

-

-

-

14

Marek Kamola

17

-

-

-

17

Razem

30

-

-

-

30

Inne informacje dotyczce kluczowego personelu kierowniczego, w tym dotyczce poyczek,
zaprezentowano w nocie nr 19.
24.4

Wynagrodzenia Czonków Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2009 roku w Spóce nie wystpowaa Rada
Nadzorcza.
24.5

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych

Audytorem dokonujcym badania oraz przegldu sprawozda finansowych Spóki jest Grant Thornton
Frckowiak Sp. z o.o.
Wynagrodzenie audytora z poszczególnych tytuów wynioso:
od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008

od 01.01 do
31.12.2007

Badanie rocznych sprawozda finansowych
Przegld sprawozda finansowych
Doradztwo podatkowe (PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o.)
Pozostae usugi

25
207
-

20
52
-

11
275
-

Razem

232

72

285

24.6

Zatrudnienie

Przecitne zatrudnienie w Spóce w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja
pracowników ksztatoway si nastpujco:
od 01.01 do
31.12.2009
Pracownicy umysowi

25

12

-

-

-

62

25

12

od 01.01 do
31.12.2009
Liczba pracowników przyjtych

55

Liczba pracowników zwolnionych (-)
Razem

232

od 01.01 do
31.12.2007

62

Pracownicy fizyczni
Razem

od 01.01 do
31.12.2008

55

od 01.01 do
31.12.2008
21

od 01.01 do
31.12.2007
9

-2

-

19

9
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25.

Zatwierdzenie do publikacji
Podpisy wszystkich Czonków Zarz du
Data

Imi i Nazwisko

Funkcja

Podpis

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporz dzenie sprawozdania finansowego
Data

Imi i Nazwisko
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Funkcja

Podpis
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37.2.

ródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010r. do
30 czerwca 2010r.

37.2.1. Raport niezalenego biegego rewidenta z badania ródrocznego sprawozdania
finansowego sporzdzonego na dzie 30 czerwca 2010 r.
Opinia niezale nego biegego rewidenta
Dla Wspólników Benefit Systems Sp. z o.o.
1.

Przeprowadzilimy badanie zaczonego ródrocznego sprawozdania finansowego Benefit
Systems Sp. z o.o. (Spóka) z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, na które skada si bilans
sporzdzony na dzie 30 czerwca 2010 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z
cakowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale wasnym, rachunek przepywów
pieninych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, informacje dodatkowe
o przyjtych zasadach rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce.

2.

Za sporzdzenie zgodnego z obowizujcymi przepisami ródrocznego sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z dziaalnoci odpowiedzialny jest Zarzd Spóki. Zarzd jest
zobowizany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci
speniay wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z póniejszymi zmianami) (Ustawa).
Obowizki z tym zwizane obejmuj zaprojektowanie, wdroenie i zapewnienie dziaania
kontroli wewntrznej zwizanej ze sporzdzaniem i rzeteln prezentacj sprawozda
finansowych, dobór i zastosowanie odpowiedniej polityki rachunkowoci oraz dokonywanie,
uzasadnionych w danych okolicznociach, szacunków ksigowych.

3.

Naszym zadaniem byo zbadanie zaczonego ródrocznego sprawozdania finansowego
i wyraenie opinii, na podstawie badania, czy sprawozdanie to jest prawidowe, to znaczy
zgodne z zastosowanymi zasadami (polityk) rachunkowoci, czy przedstawia rzetelnie i jasno
wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego Spóki oraz czy zostao sporzdzone na podstawie prawidowo prowadzonych
ksig rachunkowych.
Badanie zaczonego ródrocznego sprawozdania finansowego przeprowadzilimy stosownie
do postanowie:

4.
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•

Rozdziau 7 Ustawy,

•

krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajow Rad Biegych
Rewidentów.

•

Badanie to zaplanowalimy i przeprowadzilimy w taki sposób, aby uzyska racjonaln
pewno, e zbadane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidowoci.
Badanie polegao na sprawdzeniu – w duym stopniu w sposób wyrywkowy dokumentów i zapisów ksigowych potwierdzajcych kwoty i informacje zawarte
w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowao te ocen zastosowanych
przez Zarzd Spóki zasad (polityki) rachunkowoci, znaczcych szacunków
przeprowadzonych przez Zarzd Spóki, jak równie ocen ogólnej prezentacji
sprawozdania finansowego. Uwaamy, e przeprowadzone przez nas badanie
dostarczyo wystarczajcych podstaw do wyraenia opinii o ródrocznym sprawozdaniu
finansowym.

Naszym zdaniem zbadane ródroczne sprawozdanie finansowe, obejmujce dane liczbowe
i objanienia sowne, we wszystkich istotnych aspektach:
•

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej
Spóki na dzie 30 czerwca 2010 roku, jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy od
1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku,

•

sporzdzone zostao prawidowo, to jest zgodnie z zasadami (polityk) rachunkowoci,
wynikajcymi z Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci, Midzynarodowych
Standardów Sprawozdawczoci Finansowej oraz zwizanych z nimi interpretacji
ogoszonych w formie rozporzdze Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym
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w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowoci i wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidowo prowadzonych ksig
rachunkowych,
•
5.

jest zgodne co do formy i treci z obowizujcymi przepisami prawa i postanowieniami
umowy Spóki.

Zapoznalimy si ze sporzdzonym przez Zarzd sprawozdaniem z dziaalnoci Spóki za
okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. Naszym zdaniem, sprawozdanie to
jest kompletne i spenia w istotnych aspektach wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowoci.
Zawarte w tym sprawozdaniu z dziaalnoci kwoty i informacje pochodzce ze zbadanego przez
nas ródrocznego sprawozdania finansowego s z nim zgodne.

Justyna Komer-Fabi
Biegy Rewident nr 10964
Kluczowy biegy rewident przeprowadzajcy badanie w imieniu:
Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o.
Pozna, pl. Wiosny Ludów 2,
podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych, numer ewidencyjny 238
Pozna, dnia 3 wrzenia 2010 roku
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BILANS
Noty

30.06.2010

31.12.2009

AKTYWA
Aktywa trwae
Warto firmy

-

-

Wartoci niematerialne

3

249

237

Rzeczowe aktywa trwae

4

1.228

729

Nieruchomoci inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zalenych

2

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nalenoci i poyczki

6

-

-

3.380

500

-

-

671

1.208

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

Pozostae dugoterminowe aktywa finansowe

-

-

Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe

13

-

-

Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

7

485

294

6.014

2.968

Aktywa trwae
Aktywa obrotowe
Zapasy

-

-

Nalenoci z tytuu umów o usug budowlan

-

-

13.441

9.613

-

565

587

330

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae
nalenoci

6,8

Nalenoci z tytuu biecego podatku dochodowego
Poyczki

6

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

Pozostae krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe

13

24

289

9

5.075

2.893

-

-

Aktywa obrotowe

19.127

13.690

Aktywa razem

25.141

16.658

rodki pienine i ich ekwiwalenty
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzeday
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BILANS (CD.)
Noty

30.06.2010

31.12.2009

PASYWA
Kapita wasny
Kapita podstawowy

10

2.205

Pozostae kapitay

10

1.694

1.694

Zyski zatrzymane:

10

10.634

4.706

2.205

- zysk (strata) z lat ubiegych

4.706

-461

- zysk (strata) netto

5.928

5.167

14.533

8.605

Kapita wasny
Zobowizania
Zobowizania dugoterminowe
Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune
Leasing finansowy

5

Pochodne instrumenty finansowe
Pozostae zobowizania

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

7

-

7

Rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych

11

-

-

-

-

-

-

-

7

4.946

4.009.

1.043

-

Pozostae rezerwy dugoterminowe
Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe

13

Zobowi zania dugoterminowe
Zobowizania krótkoterminowe
Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae
zobowizania

6,12

Zobowizania z tytuu biecego podatku dochodowego
Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune
Leasing finansowy

5

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

-

-

-

11

168

39.

-

-

13

4.452

3.997

-

-

Zobowi zania krótkoterminowe

10.608

8.045

Zobowi zania razem

10.608

8.052

Pasywa razem

25.141

16.658

Rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych
Pozostae rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe
Zobowizania zwizane z aktywami przeznaczonymi do
sprzeday
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty

od 01.01 do
30.06.2010

od 01.01 do
30.06.2009

Dziaalno kontynuowana
Przychody ze sprzeda y

1

72.829

39.993

-

-

72.825

39.993

Przychody ze sprzeday produktów
Przychody ze sprzeday usug
Przychody ze sprzeday towarów i materiaów
Koszt wasny sprzeda y

4

-

59.299

36.233

Koszt sprzedanych produktów
Koszt sprzedanych usug

-

-

59.299

36.233

Koszt sprzedanych towarów i materiaów
Zysk (strata) brutto ze sprzeda y

-

-

13.530

3.761

Koszty sprzeday

1.789

835

Koszty ogólnego zarzdu

3.699

2.647

Pozostae przychody operacyjne
Pozostae koszty operacyjne

14
14

Zysk (strata) ze sprzeday jednostek zalenych (+/-)
Zysk (strata) z dziaalno ci operacyjnej

-

-

761

26

-

-

7.282

253

Przychody finansowe

15

77

72

Koszty finansowe

15

4

1

-

-

7.355

324

Udzia w zysku (stracie) jednostek wycenianych metod
praw wasnoci (+/-)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

16

Zysk (strata) netto z dziaalno ci kontynuowanej

1.428

32

5.928

292

-

-

5.928

292

Dziaalno zaniechana
Zysk (strata) netto z dziaalnoci zaniechanej
Zysk (strata) netto

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDEN UDZIA ZWYKY
Noty
z dziaalnoci kontynuowanej

od 01.01 do
30.06.2010

od 01.01 do
30.06.2009

17

- podstawowy

28

1

- rozwodniony

28

1

- podstawowy

28

1

- rozwodniony

28

1

z dziaalnoci kontynuowanej i zaniechanej

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

17

239

SPRAWOZDANIE Z CAKOWITYCH DOCHODÓW
Noty
Zysk (strata) netto

od 01.01 do
30.06.2010

od 01.01 do
30.06.2009

5.928

292

-

-

- dochody (straty) ujte w okresie w innych
dochodach cakowitych

-

-

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.928

292

Inne cakowite dochody
Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwaych
Aktywa finansowe dostpne do sprzeday:

Instrumenty zabezpieczajce przepywy rodków
pieninych:
- dochody (straty) ujte w okresie w innych
dochodach cakowitych
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego
- kwoty ujte w wartoci pocztkowej pozycji
zabezpieczanych
Rónice kursowe z wyceny jednostek dziaajcych
zagranic
Rónice kursowe przeniesione do wyniku finansowego –
sprzeda jednostek zagranicznych
Udzia w innych dochodach cakowitych jednostek
wycenianych metod praw wasnoci
Podatek dochodowy odnoszcy si do skadników
innych dochodów cakowitych
Inne cakowite dochody po opodatkowaniu
Cakowite dochody

240
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Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM
Kapita wasny
Kapita
podstawowy
Saldo na dzie 01.01.2010 roku

Udziay
wasne (-)

2.205

Pozostae
kapitay

Zyski
zatrzymane

Razem

1.694

4.706

8.606

Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci

-

-

-

-

-

Korekta bdu podstawowego

-

-

-

-

-

2.205

-

1.694

4.706

8.606

Saldo po zmianach
Podwyszenie kapitau zakadowego

-

-

-

-

-

Dywidendy

-

-

-

-

-

Przekazanie wyniku finansowego na kapita

-

-

-

-

-

Razem transakcje z wacicielami

-

-

-

-

-

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku

-

-

-

5.928

5.928

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem cakowite dochody

-

-

-

5.928

5.928

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda
przeszacowanych rodków trwaych)

-

-

-

-

-

2.205

-

1.694

10.634

14.533

Inne cakowite dochody:
Inne cakowite dochody za okres od 01.01 do
30.06.2010 roku
Podatek dochodowy odnoszcy si do skadników
innych dochodów cakowitych

Saldo na dzie 30.06.2010 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM (CD.)
Kapita wasny
Kapita
podstawowy
Saldo na dzie 01.01.2009 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci
Korekta bdu podstawowego

Udziay
wasne (-)

Pozostae
kapitay

Zyski
zatrzymane

Razem

2.205

-

698

2.996

5.899

-

-

-

-

-

-

-

-

-461

-461

2.205

-

698

2.535

5.438

Podwyszenie kapitau zakadowego

-

-

-

-

-

Dywidendy

-

-

-

-2.000

-2.000

Przekazanie wyniku finansowego na kapita

-

-

996

-996

-

Saldo po zmianach

Razem transakcje z wacicielami

-

-

996

-2.996

-2.000

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2009 roku

-

-

-

292

292

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

292

292

-

-

-

-

-

2.205

-

1.694

-169

3.730

Inne cakowite dochody:
Inne cakowite dochody za okres od 01.01 do
30.06.2009 roku
Podatek dochodowy odnoszcy si do skadników
innych dochodów cakowitych
Razem cakowite dochody
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda
przeszacowanych rodków trwaych)
Saldo na dzie 30.06.2009 roku
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RACHUNEK PRZEPYWÓW PIENINYCH
Noty

od 01.01 do
30.06.2010

od 01.01 do
30.06.2009

Przepywy rodków pieni nych z dziaalnoci operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

7.355

324

Korekty

18

209

212

Zmiany w kapitale obrotowym

18

-1.814

-1.207

Wpywy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych
Zapacone odsetki z dziaalnoci operacyjnej
Zapacony podatek dochodowy
rodki pieni ne netto z dziaalno ci operacyjnej

77

-712

5.824

-1.384

-39

-33

-759

-323

Przepywy rodków pieni nych z dziaalnoci
inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartoci niematerialnych
Wpywy ze sprzeday wartoci niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwaych
Wpywy ze sprzeday rzeczowych aktywów trwaych
Wydatki na nabycie nieruchomoci inwestycyjnych
Wpywy ze sprzeday nieruchomoci inwestycyjnych
Wydatki netto na nabycie jednostek zalenych

2

Wpywy netto ze sprzeday jednostek zalenych

2

Otrzymane spaty poyczek udzielonych
Poyczki udzielone

-2880
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100

-285

-500

77

72

-3.643

-684

Wydatki na nabycie pozostaych aktywów finansowych
Wpywy ze sprzeday pozostaych aktywów finansowych
Wpywy z otrzymanych dotacji rzdowych
Otrzymane odsetki

15

Otrzymane dywidendy
rodki pieni ne netto z dziaalno ci inwestycyjnej
Przepywy rodków pieni nych z dziaalnoci finansowej
Wpywy netto z tytuu utworzenia udziaów
Nabycie udziaów wasnych
Wpywy z tytuu emisji dunych papierów wartociowych
Wykup dunych papierów wartociowych
Wpywy z tytuu zacignicia kredytów i poyczek
Spaty kredytów i poyczek
Spata zobowiza z tytuu leasingu finansowego
Odsetki zapacone

15

Dywidendy wypacone

17

rodki pieni ne netto z dziaalno ci finansowej

18

0

-2.000

Zmiana netto stanu rodków pieni nych i ich
ekwiwalentów

18

2.181

-4.068

2.878

4.545

0

0

5.059

477

rodki pienine i ich ekwiwalenty na pocztek okresu
Zmiana stanu z tytuu rónic kursowych
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Informacje ogólne

a.

Informacje o jednostce dominuj cej

Benefit Systems Sp. z o.o. (Spóka). zostaa utworzona Aktem Notarialnym z dnia 2 grudnia 2005 roku
(Repetytorium A nr 3806/2005). Spóka jest wpisana do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru
Sdowego w Sdzie Rejonowym dla miasta St. Warszawy – XII Wydzia Gospodarczy pod numerem
KRS 0000254017. Spóce nadano numer statystyczny REGON 750721670.
Siedziba Spóki mieci si przy ul. Fredry 6 w Warszawie (kod pocztowy 00-097). Siedziba Spóki jest
jednoczenie podstawowym miejscem prowadzenia dziaalnoci.
b.

Skad Zarz du

W skad Zarzdu Spóki na dzie zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. 3 wrzenia
2010 roku wchodzi:
James Van Berg – Prezes Zarzdu
W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 3 wrzenia 2010 roku skad Zarzdu Spóki nie uleg zmianie.
c.

Charakter dziaalno ci Spóki

Podstawowym przedmiotem dziaalnoci Spóki jest wiadczenie usug na rzecz pracowników klienta
(zarzdzanie ZF S, programy motywacyjne dla pracowników).
d.

Zatwierdzenie do publikacji

Niniejsze ródroczne sprawozdanie finansowe sporzdzone za okres sprawozdawczy zakoczony 30
czerwca 2010 (wraz z danymi porównawczymi) zostao zatwierdzone do publikacji przez Zarzd
Spóki dnia 3 wrzenia 2010 roku.
2.

Podstawa sporz dzenia oraz zasady rachunkowo ci

a.

Podstawa sporz dzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporzdzone zostao zgodnie z Midzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczoci Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Uni Europejsk,
obowizujcymi na dzie sporzdzenia sprawozdania finansowego.
Walut funkcjonaln Spóki oraz walut prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest zoty
polski, a wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich.
Sprawozdanie finansowe zostao sporzdzone przy zaoeniu kontynuowania dziaalnoci
gospodarczej przez spók w dajcej si przewidzie przyszoci. Na dzie sporzdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego nie istniej okolicznoci wskazujce na zagroenie kontynuowania
dziaalnoci przez Spók.
b.

Zmiany standardów lub interpretacji

Zmiany standardów lub interpretacji obowizujce i po raz pierwszy w sprawozdaniach za okresy
roczne rozpoczynajce si 1 stycznia 2010 roku
Na zasady rachunkowoci przyjte do sporzdzenia sprawozdania finansowego wpyw maj ponisze
nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, które obowizuj od 1 stycznia 2010 roku:
•

MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozda finansowych”,

•

MSSF 2 (zmiana) „Patnoci w formie akcji” – Zmiany dotyczce programów patnoci akcjami
organizowanych dla wielu jednostek grupy kapitaowej,

•

Zmiany do MSSF wynikajce z projektu corocznych poprawek („Annual improvements Project
2009”),
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•

MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” i MSSF 3 „Poczenia
jednostek gospodarczych” - zmiany w standardach polegaj na nowym podejciu do: wartoci
firmy i wyceny kapitau mniejszoci – warto firmy jest rónic midzy sum zapaconej ceny i
wartoci godziwej kapitau mniejszoci a aktywami netto przejtej jednostki, kolejnych zakupów
udziaów po nabyciu kontroli (nie powoduj one powstania wartoci firmy), zmiany
zaakceptowane przez Komisj Europejsk dla sprawozda za okresy rozpoczynajce si po 30
czerwca 2009 roku.

•

MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” - dodatkowe wyjanienia, co moe
zosta uznane za instrument zabezpieczajcy i instrument zabezpieczany oraz nowe
wskazówki do oceny efektywnoci zabezpieczenia, (zmiany zaakceptowane przez Komisj
Europejsk dla sprawozda za okresy rozpoczynajce si po 30 czerwca 2009 roku).

•

nowa interpretacja KIMSF 12 „Umowy na usugi koncesjonowane” - interpretacja reguluje
ujmowanie aktywów i zobowiza wynikajcych z umów na usugi koncesjonowane przez
pastwo, (interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk dla sprawozda za okresy
rozpoczynajce si po 30 marca 2009 roku lub póniej).

•

nowa interpretacja KIMSF 15 „Umowy o dotyczce budowy nieruchomoci” - interpretacja
dotyczy ujmowania przychodów przez jednostki zajmujce si budow nieruchomoci,
(interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk dla sprawozda za okresy
rozpoczynajce si po 31 grudnia 2009 roku).

•

nowa interpretacja KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziaów w aktywach netto jednostki dziaajcej
za granic” - interpretacja reguluje rachunkowo zabezpiecze udziaów w aktywach netto
jednostek dziaajcych za granic, (interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk dla
sprawozda za okresy rozpoczynajce si po 30 czerwca 2009 roku).

•

nowa interpretacja KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych wacicielom” interpretacja reguluje sytuacje, w których dywidenda jest wypacana wacicielom inaczej ni
poprzez wypat rodków pieninych, (interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk
dla sprawozda za okresy rozpoczynajce si po 31 padziernika 2009 roku).

•

nowa interpretacja KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów” - interpretacja reguluje
ujmowanie aktywów otrzymanych od klientów w celu umoliwienia wiadczenia im usug lub
dostawy towarów, (interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk dla sprawozda za
okresy rozpoczynajce si po 31 padziernika 2009 roku).

Zastosowanie wyej wymienionych zmian standardów pozostaje bez wpywu na sprawozdanie
finansowe.
Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszy w ycie na dzie sporzdzenia sprawozdania
finansowego, i ich wpyw na sprawozdanie Spóki
Nastpujce standardy i interpretacje, w wersji opublikowanej przez IASB obowizujce od 2009 roku
lub wczeniej, nie zostay zatwierdzone przez Uni Europejsk jako obowizujce dla sprawozda
sporzdzanych od 1 stycznia 2010 roku:
•

nowy MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” - nowy standard dotyczcy
instrumentów finansowy, docelowo majcy zastpi obecny MSR 39. Nowy standard zawiera
na razie tylko regulacje dotyczce klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych.

W ocenie Spóki powysze regulacje nie bd miay wpywu na sprawozdanie finansowe.
Do dnia sporzdzenia niniejszego sprawozdania finansowego zostay opublikowane nowe lub
znowelizowane standardy i interpretacje, obowizujce dla okresów rocznych nastpujcych po 2010
roku:
•

MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 stycznia 2010 lub póniej. Standard wprowadza dodatkowe zwolnienia
dotyczce wyceny aktywów z tytuu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych oraz oceny
charakteru umów leasingowych. Zmiany nie maj wpywu na sprawozdanie finansowe Grupy.

•

MSSF 1 „Zastosowanie Midzynarodowych Standardów Sprawozdawczoci Finansowej po raz
pierwszy” – „Ograniczone zwolnienie ze stosowania ujawnie wymaganych przez MSSF 7 dla
danych porównywalnych” - dodatkowe zwolnienia dla jednostek sporzdzajcych sprawozdania
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wg MSSF po raz pierwszy w zakresie ujawnie dotyczcych instrumentów finansowych dla
okresów porównywalnych, (interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk dla
sprawozda za okresy rozpoczynajce si od 1 lipca 2010 roku lub póniej).
•

Zmiany wprowadzone przez IASB w ramach „Annual improvements project 2010”.

•

MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 lutego 2010 lub póniej. Standard wprowadza zmian w podejciu do
klasyfikacji instrumentów rozliczanych we wasnych instrumentach kapitaowych
denominowanych w walutach obcych. Zmiana nie bdzie miaa wpywu na sprawozdanie
finansowe.

•

MSR 24 (zmiana) „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powizanych” - data wejcia w
ycie: okresy roczne rozpoczynajce si 1 stycznia 2011 lub póniej. Zmiany w standardzie
zawieraj zwolnienia z ujawnie informacji dotyczcych jednostek kontrolowanych przez
pastwo oraz wprowadzaj now definicj podmiotów powizanych. Wedug wstpnej oceny
zastosowanie zmian nie bdzie miao istotnego wpywu na sprawozdanie finansowe.

•

MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 stycznia 2013 lub póniej. Nowy standard ma docelowo zastpi obecny
MSR 39. Opublikowana pierwsza cz MSSF 9 zawiera na razie tylko regulacje dotyczce
klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. SPóki jest w trakcie oceny wpywu tej zmiany na
sprawozdanie finansowe.

•

KIMSF 14 (zmiana) „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytuu okrelonych wiadcze,
minimalne wymogi finansowania” - data wejcia w ycie: okresy roczne rozpoczynajce si 1
stycznia 2011 lub póniej. Zmiana interpretacji wprowadza modyfikacj zasad w zakresie
ujmowania skadek wpaconych przed terminem. Zmiana nie bdzie miaa istotnego wpywu na
sprawozdanie finansowe.

•

KIMSF 19 „Regulowanie zobowiza instrumentami kapitaowymi” - data wejcia w ycie:
okresy roczne rozpoczynajce si 1 lipca 2010 lub póniej. Interpretacja reguluje postpowanie
w przypadkach, gdy zobowizanie jest rozliczane nie przez spat, lecz przez emisj wasnych
instrumentów kapitaowych jednostki. Wedug wstpnej oceny zastosowanie interpretacji nie
bdzie miao istotnego wpywu na sprawozdanie finansowe.

Spóka zamierza wdroy powysze regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez
standardy lub interpretacje.
c.

Zasady rachunkowo ci

Sprawozdanie finansowe sporzdzone zostao zgodnie z zasad kosztu historycznego.
Prezentacja sprawozda finansowych
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Spóka prezentuje odrbnie „Rachunek
zysków i strat”, który zamieszczony jest bezporednio przed „Sprawozdaniem z cakowitych
dochodów”.
„Rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast „Rachunek
przepywów pieninych” sporzdzany jest metod poredni.
Segmenty operacyjne
Segment branowy jest dajcym si wyodrbni obszarem dziaalnoci Spóki, w ramach którego
nastpuje wiadczenie usug, który podlega ryzyku i charakteryzuje si poziomem zwrotu z
poniesionych nakadów inwestycyjnych rónym od tych, które s waciwe dla innych segmentów
branowych.
Usugi wiadczone przez Spók s jednorodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym na
poziomie caej jednostki s zgodne z informacjami dotyczcymi segmentu branowego.
Spóka nie wyodrbnia segmentów geograficznych, poniewa nie zajmuje si dystrybucj towarów lub
wiadczeniem usug w rónych rodowiskach ekonomicznych, które podlegaj rónym ryzykom oraz
charakteryzuj si odmiennym poziomem zwrotu z poniesionych nakadów inwestycyjnych. Krajem
macierzystym Spóki jest Polska.
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Transakcje w walutach obcych
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w zotym polskim (PLN), który jest równie walut
funkcjonaln Spóki.
Transakcje wyraone w walutach innych ni polski zoty s przeliczane na zote polskie przy
zastosowaniu kursu obowizujcego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot).
Na dzie bilansowy pozycje pienine wyraone w walutach innych ni polski zoty s przeliczane na
zote polskie przy zastosowaniu kursu zamknicia obowizujcego na koniec okresu
sprawozdawczego tj. redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Niepienine pozycje bilansowe ujmowane wedug kosztu historycznego, wyraonego w walucie
obcej, s wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji.
Niepienine pozycje bilansowe ewidencjonowane wedug wartoci godziwej, wyraonej w walucie
obcej, wyceniane s wedug kursu wymiany z dnia ustalenia wartoci godziwej tj. redniego kursu
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rónice kursowe powstae z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieninych innych ni
instrumenty pochodne, ujmowane s odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w
kwocie netto, za wyjtkiem rónic kursowych kapitalizowanych w wartoci aktywów w przypadkach
okrelonych zasadami rachunkowoci (przedstawione w punkcie dotyczcym kosztów finansowania
zewntrznego).
Koszty finansowania zewntrznego
Koszty finansowania, które mona bezporednio przyporzdkowa nabyciu, budowie lub wytworzeniu
dostosowywanego skadnika aktywów, aktywuje si jako cz ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
tego skadnika aktywów. Na koszty finansowania zewntrznego skadaj si odsetki oraz zyski lub
straty z tytuu rónic kursowych do wysokoci, która koryguje koszty odsetek.
Wartoci niematerialne
Wartoci niematerialne obejmuj przede wszystkich oprogramowanie komputerowe W pozycji tej
wykazywane s równie wartoci niematerialne, które nie zostay jeszcze oddane do uytkowania
(wartoci niematerialne w trakcie wytwarzania).
Wartoci niematerialne na dzie bilansowy wykazywane s wedug ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci. Wartoci
niematerialne o okrelonym okresie uytkowania amortyzowane s metod liniow przez okres ich
ekonomicznej uytecznoci. Okresy uytkowania poszczególnych wartoci niematerialnych
poddawane s corocznej weryfikacji, a w razie koniecznoci korygowane od pocztku nastpnego
roku obrotowego.
Przewidywany okres uytkowania dla poszczególnych grup wartoci niematerialnych wynosi:
Grupa
Oprogramowanie komputerowe

Okres
5 lat

Koszty zwizane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach póniejszych, ujmowane s
jako koszt okresu w momencie ich poniesienia.
Zyski lub straty wynike ze zbycia wartoci niematerialnych s okrelane jako rónica pomidzy
przychodami ze sprzeday a wartoci netto tych wartoci niematerialnych i s ujmowane w rachunku
zysków i strat w pozostaych przychodach lub kosztach operacyjnych.
Rzeczowe aktywa trwae
Rzeczowe aktywa trwae pocztkowo ujmowane s wedug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Cen nabycia zwikszaj wszystkie koszty zwizane bezporednio z zakupem i przystosowaniem
skadnika majtku do stanu zdatnego do uytkowania.
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Po pocztkowym ujciu rzeczowe aktywa trwae, za wyjtkiem gruntów, wykazywane s wedug ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujce z tytuu utraty
wartoci. Rzeczowe aktywa trwae w trakcie wytwarzania nie podlegaj amortyzacji do czasu
zakoczenia budowy lub montau i przekazania rodka trwaego do uywania.
Amortyzacja jest naliczana metod liniow przez szacowany okres uytkowania danego skadnika
aktywów, który dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwaych wynosi:
Grupa

Okres

Maszyny i urzdzenia

2,5 roku

Pozostae rodki trwae

5 -10 lat

Rozpoczcie amortyzacji nastpuje w miesicu nastpnym po miesicu, w którym rodek trway jest
oddany do uytkowania. Ekonomiczne okresy uytecznoci oraz metody amortyzacji s weryfikowane
raz w roku, powodujc ewentualn korekt odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach.
Biece koszty utrzymania poniesione po dacie oddania rodka trwaego do uywania, takie jak
koszty konserwacji i napraw, ujmowane s w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwaych moe zosta usunita z bilansu po dokonaniu jej zbycia
lub w przypadku, gdy nie s spodziewane adne ekonomiczne korzyci wynikajce z dalszego
uytkowania takiego skadnika aktywów. Zyski lub straty wynike ze sprzeday, likwidacji lub
zaprzestania uytkowania rodków trwaych s okrelane jako rónica pomidzy przychodami ze
sprzeday a wartoci netto tych rodków trwaych i s ujmowane w rachunku zysków i strat w
pozostaych przychodach lub kosztach operacyjnych.
Instrumenty finansowe
Instrumentem finansowym jest kada umowa, która skutkuje powstaniem skadnika aktywów
finansowych u jednej ze stron i jednoczenie zobowizania finansowego lub instrumentu kapitaowego
u drugiej ze stron.
Skadnik aktywów finansowych lub zobowizanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Spóka
staje si stron umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzeday aktywów i
zobowiza finansowych ujmuje si na dzie zawarcia transakcji.
Skadnik aktywów finansowych wycza si z bilansu w przypadku, gdy wynikajce z zawartej umowy
prawa do korzyci ekonomicznych i ryzyka z niej wynikajce zostay zrealizowane, wygasy lub Spóka
si ich zrzeka.
Spóka wycza z bilansu zobowizanie finansowe wtedy, gdy zobowizanie wygaso, to znaczy, kiedy
obowizek okrelony w umowie zosta wypeniony, umorzony lub wygas.
Na dzie nabycia aktywa i zobowizania finansowe Spóka wycenia w wartoci godziwej, czyli
najczciej wedug wartoci godziwej uiszczonej zapaty w przypadku skadnika aktywów lub
otrzymanej kwoty w przypadku zobowizania. Koszty transakcji Spóka wcza do wartoci
pocztkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiza finansowych, poza kategori aktywów i
zobowiza wycenianych w wartoci godziwej poprzez rachunek zysków i strat.
Na dzie bilansowy aktywa
przedstawionych poniej.

oraz

zobowizania

finansowe

wyceniane

s

wedug

zasad

Aktywa finansowe
Dla celów wyceny po pocztkowym ujciu, aktywa finansowe inne ni instrumenty pochodne
zabezpieczajce, Spóka klasyfikuje z podziaem na:
•

poyczki i nalenoci,

•

aktywa finansowe wyceniane wedug wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat,

•

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci oraz

•

aktywa finansowe dostpne do sprzeday.
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Kategorie te okrelaj zasady wyceny na dzie bilansowy oraz ujcie zysków lub strat z wyceny w
rachunku zysków i strat lub w innych cakowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w rachunku
zysków i strat prezentowane s jako przychody lub koszty finansowe, za wyjtkiem odpisów
aktualizujcych nalenoci z tytuu dostaw i usug, które prezentowane s jako pozostae koszty
operacyjne.
Wszystkie aktywa finansowe, za wyjtkiem wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek zysków i
strat, podlegaj ocenie na kady dzie bilansowy ze wzgldu na wystpienie przesanek utraty ich
wartoci. Skadnik aktywów finansowych podlega odpisom aktualizujcym, jeeli istniej obiektywne
dowody wiadczce o utracie jego wartoci. Przesanki utraty wartoci analizowane s dla kadej
kategorii aktywów finansowych odrbnie, co zostao zaprezentowane poniej.
Poyczki i nalenoci to niebdce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub
moliwych do okrelenia patnociach, które nie s kwotowane na aktywnym rynku. Poyczki i
nalenoci wyceniane s wedug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy
procentowej. Wycena krótkoterminowych nalenoci odbywa si w wartoci wymagajcej zapaty ze
wzgldu na nieznaczce efekty dyskonta.
Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii poyczek i nalenoci wykazywane s w bilansie jako:
•

aktywa dugoterminowe w pozycji „Nalenoci i poyczki” oraz

•

aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Poyczki”, „Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae nalenoci” oraz „ rodki pienine i ich ekwiwalenty”.

Odpisy na nalenoci wtpliwe szacowane s, gdy cignicie penej kwoty nalenoci przestao by
prawdopodobne. Znaczce salda nalenoci podlegaj indywidualnej ocenie w przypadku duników
zalegajcych z zapat lub gdy uzyskano obiektywne dowody, e dunik moe nie uici nalenoci
(np. trudna sytuacja finansowa dunika, proces sdowy przeciwko dunikowi, niekorzystne dla
dunika zmiany otoczenia gospodarczego).
Aktywa finansowe wyceniane wedug wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat obejmuj
aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy pocztkowym ujciu do
wyceny w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat ze wzgldu na spenienie kryteriów
okrelonych w MSR 39.
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci to niebdce instrumentami pochodnymi aktywa
finansowe, z ustalonymi lub moliwymi do okrelenia patnociami oraz o ustalonym terminie
wymagalnoci, wzgldem których Spóka ma zamiar i jest w stanie utrzyma w posiadaniu do upywu
terminu wymagalnoci, z wyczeniem aktywów zaklasyfikowanych do poyczek i nalenoci.
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci wyceniane s wedug zamortyzowanego kosztu z
zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeeli wystpuj dowody wskazujce na
moliwo wystpienia utraty wartoci inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalnoci (np. ocena
zdolnoci kredytowej spóek emitujcych obligacje), aktywa wyceniane s w wartoci biecej
szacowanych przyszych przepywów pieninych. Zmiany wartoci bilansowej inwestycji, cznie z
odpisami aktualizujcymi z tytuu utraty wartoci, ujmowane s w rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe dostpne do sprzeday to niebdce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe,
które zostay wyznaczone jako dostpne do sprzeday lub nie kwalifikuj si do adnej z powyszych
kategorii aktywów finansowych.
Akcje spóek nienotowanych wyceniane s w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytuu utraty
wartoci, ze wzgldu na brak moliwoci wiarygodnego oszacowania ich wartoci godziwej. Odpisy
aktualizujce ujmowane s w rachunku zysków i strat.
Wszystkie inne aktywa finansowe dostpne do sprzeday wyceniane s w wartoci godziwej. Zyski i
straty z wyceny ujmowane s jako inne cakowite dochody i kumulowane w kapitale z aktualizacji
wyceny aktywów finansowych dostpnych do sprzeday, za wyjtkiem odpisów z tytuu utraty wartoci
oraz rónic kursowych od aktywów pieninych, które ujmowane s w rachunku zysków i strat. W
rachunku zysków i strat ujmowane s równie odsetki, które byyby rozpoznane przy wycenie tych
skadników aktywów finansowych wedug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody
efektywnej stopy procentowej.

248

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Odwrócenie odpisów z tytuu utraty wartoci aktywów finansowych dostpnych do sprzeday
ujmowane jest w innych cakowitych dochodach, za wyjtkiem odpisów aktualizujcych warto
instrumentów dunych, których odwrócenie ujmowane jest w rachunku zysków i strat, jeeli wzrost
wartoci instrumentu moe by obiektywnie czony ze zdarzeniem nastpujcym po rozpoznaniu
utraty wartoci.
W momencie wyczenia skadnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujte poprzednio w
innych cakowitych dochodach, przenoszone s z kapitau wasnego do rachunku zysków i strat oraz
prezentowane s w innych cakowitych dochodach jako reklasyfikacja z tytuu przeniesienia do wyniku
finansowego.
Zobowizania finansowe
Zobowizania finansowe inne ni instrumenty pochodne zabezpieczajce, wykazywane s w
nastpujcych pozycjach bilansu:
•

kredyty, poyczki, inne instrumenty dune,

•

leasing finansowy,

•

zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowizania oraz

•

pochodne instrumenty finansowe.

Po pocztkowym ujciu zobowizania finansowe wyceniane s wedug zamortyzowanego kosztu z
zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, za wyjtkiem zobowiza finansowych
przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek
zysków i strat. Do kategorii zobowiza finansowych wycenianych w wartoci godziwej przez
rachunek zysków i strat Spóka zalicza instrumenty pochodne inne ni instrumenty zabezpieczajce.
Krótkoterminowe zobowizania z tytuu dostaw i usug wyceniane s w wartoci wymagajcej zapaty
ze wzgldu na nieznaczce efekty dyskonta.
Zyski i straty z wyceny zobowiza finansowych ujmowane s w rachunku zysków i strat w
dziaalnoci finansowej.
rodki pienine i ich ekwiwalenty
rodki pienine i ich ekwiwalenty obejmuj gotówk w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty
patne na danie oraz krótkoterminowe inwestycje o duej pynnoci (do 3 miesicy), atwo
wymienialne na gotówk, dla których ryzyko zmiany wartoci jest nieznaczne.
Kapita wasny
Kapita podstawowy wykazywany jest w wartoci nominalnej udziaów, zgodnie z umow Spóki oraz
wpisem do Krajowego Rejestru Sdowego.
W zyskach zatrzymanych wykazywane s wyniki z lat ubiegych oraz wynik finansowy biecego roku.
wiadczenia pracownicze
Wykazywane w bilansie zobowizania i rezerwy na wiadczenia pracownicze obejmuj rezerwy na
niewykorzystane urlopy, zobowizania z tytuu ubezpiecze i innych wiadcze.
Rezerwy na niewykorzystane urlopy
Spóka tworzy rezerw na koszty kumulowanych patnych nieobecnoci, które bdzie musiaa ponie
w wyniku niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie naroso na dzie
bilansowy. Rezerwa na niewykorzystane urlopy stanowi rezerw krótkoterminow i nie podlega
dyskontowaniu.
Rezerwy, zobowizania i aktywa warunkowe
Rezerwy tworzone s wówczas, gdy na Spóce ciy istniejcy obowizek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikajcy ze zdarze przeszych, i gdy prawdopodobne jest, e wypenienie tego
obowizku spowoduje konieczno wypywu korzyci ekonomicznych oraz mona dokona

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

249

wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowizania. Termin poniesienia oraz kwota wymagajca
uregulowania moe by niepewna.
Rezerwy tworzy si m.in. na nastpujce tytuy:
•

toczce si postpowania sdowe oraz sprawy sporne,

Nie tworzy si rezerw na przysze straty operacyjne.
Rezerwy ujmuje si w wartoci szacowanych nakadów niezbdnych do wypenienia obecnego
obowizku, na podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostpnych na dzie sporzdzenia
sprawozdania finansowego, w tym dotyczcych ryzyka oraz stopnia niepewnoci. W przypadku, gdy
wpyw wartoci pienidza w czasie jest istotny, wielko rezerwy jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszych przepywów pieninych do wartoci biecej, przy
zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlajcej aktualne oceny rynkowe wartoci pienidza w
czasie oraz ewentualnego ryzyka zwizanego z danym zobowizaniem. Jeeli zastosowana zostaa
metoda polegajca na dyskontowaniu, zwikszenie rezerwy w zwizku z upywem czasu jest
ujmowane jako koszt finansowy.
Jeeli Spóka spodziewa si, e koszty objte rezerw zostan zwrócone, na przykad na mocy
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrbny skadnik aktywów, ale tylko
wówczas, gdy istnieje wystarczajca pewno, e zwrot ten rzeczywicie nastpi. Jednake warto
tego aktywa nie moe przewyszy kwoty rezerwy.
W przypadku, gdy wydatkowanie rodków w celu wypenienia obecnego obowizku nie jest
prawdopodobne, kwoty zobowizania warunkowego nie ujmuje si w bilansie.
Rozliczenia midzyokresowe
Spóka wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia midzyokresowe” opacone z góry koszty
dotyczce przyszych okresów sprawozdawczych.
W pozycji „Rozlicze midzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane s przychody
przyszych okresów oraz bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów przede wszystkim z tytuu usug
niezafakturowanych.
Przychody ze sprzeday
Przychody ze sprzeday ujmowane s w wartoci godziwej zapat otrzymanych lub nalenych
i reprezentuj nalenoci za usugi dostarczone w ramach normalnej dziaalnoci gospodarczej, po
pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usug oraz inne podatki zwizane ze sprzeda.
Przychody s ujmowane w takiej wysokoci, w jakiej jest prawdopodobne, e Spóka uzyska korzyci
ekonomiczne zwizane z dan transakcj oraz gdy kwot przychodów mona wyceni w wiarygodny
sposób.
Sprzeda usug
Przychody ze sprzeday usug ujmowane s, jeeli spenione zostay nastpujce warunki:
•

kwot przychodów mona wyceni w wiarygodny sposób,

•

istnieje prawdopodobiestwo, e Spóka uzyska korzyci ekonomiczne z tytuu transakcji oraz

•

koszty poniesione oraz te, które zostan poniesione w zwizku z transakcj, mona wyceni w
wiarygodny sposób.

Odsetki i dywidendy
Przychody z tytuu odsetek ujmowane s sukcesywnie w miar ich narastania zgodnie z metod
efektywnej stopy procentowej. Dywidendy s ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub
udziaowców do ich otrzymania.
Koszty operacyjne
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Koszty operacyjne s ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasad wspómiernoci
przychodów kosztów. Spóka prezentuje w sprawozdaniu finansowym koszty wedug miejsc
powstawania.
Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym)
Na obowizkowe obcienia wyniku finansowego skadaj si: podatek dochodowy biecy oraz
odroczony, który nie zosta ujty w innych dochodach cakowitych lub bezporednio w kapitale.
Biece obcienie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa róni si od ksigowego zysku
(straty) brutto w zwizku z czasowym przesuniciem przychodów podlegajcych opodatkowaniu i
kosztów stanowicych koszty uzyskania przychodów do innych okresów oraz wyczeniem pozycji
kosztów i przychodów, które nigdy nie bd podlegay opodatkowaniu. Obcienia podatkowe s
wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowizujce w danym roku obrotowym.
Podatek odroczony jest wyliczany metod bilansow jako podatek podlegajcy zapaceniu lub
zwrotowi w przyszoci na rónicach pomidzy wartociami bilansowymi aktywów i pasywów a
odpowiadajcymi im wartociami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy
opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich rónic przejciowych
podlegajcych opodatkowaniu, natomiast skadnik aktywów z tytuu podatku odroczonego jest
rozpoznawany do wysokoci, w jakiej jest prawdopodobne, e bdzie mona pomniejszy przysze
zyski podatkowe o rozpoznane ujemne rónice przejciowe. Nie ujmuje si aktywów ani rezerwy, jeli
rónica przejciowa wynika z pocztkowego ujcia skadnika aktywów lub zobowiza w transakcji,
która nie jest poczeniem jednostek gospodarczych oraz która w czasie jej wystpienia nie ma
wpywu ani na wynik podatkowy ani na wynik ksigowy. Nie ujmuje si rezerwy na podatek odroczony
od wartoci firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych.
Podatek odroczony jest wyliczany przy uyciu stawek podatkowych, które bd obowizywa
w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmujc za
podstaw przepisy prawne obowizujce na dzie bilansowy.
Warto skadnika aktywów z tytuu podatku odroczonego podlega analizie na kady dzie bilansowy,
a w przypadku, gdy spodziewane przysze zyski podatkowe nie bd wystarczajce dla realizacji
skadnika aktywów lub jego czci nastpuje jego odpis.
Subiektywne oceny Zarzdu oraz niepewno szacunków
Przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego Zarzd Spóki kieruje si osdem przy dokonywaniu
licznych szacunków i zaoe, które maj wpyw na stosowane zasady rachunkowoci oraz
prezentowane wartoci aktywów, zobowiza, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane
wartoci mog róni si od szacowanych przez Zarzd. Informacje o dokonanych szacunkach i
zaoeniach, które s znaczce dla sprawozdania finansowego, zostay zaprezentowane poniej.
Okresy ekonomicznej u ytecznoci aktywów trwaych
Zarzd Spóki dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej uytecznoci aktywów trwaych,
podlegajcych amortyzacji. Warto bilansowa aktywów trwaych podlegajcych amortyzacji
prezentowana jest w notach.
Aktywa na podatek odroczony
Prawdopodobiestwo rozliczenia skadnika aktywów z tytuu podatku odroczonego z przyszymi
zyskami podatkowymi opiera si na budetach Spóki. Jeeli prognozowane wyniki finansowe
wskazuj, e Spóka osiga dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane s w
penej wysokoci.
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3.

Korekta bdu oraz korekty przej cia z polskich standardów rachunkowo ci na
MSR/MSSF

W sprawozdaniu finansowym dokonano nastpujcych korekt bdów, które miay wpyw na dane
finansowe prezentowane za porównywalne okresy:
Korekty bdów - uzgodnienie pozycji sprawozdania finansowego w roku 2008
Kapita wasny na
1 stycznia 2008 roku
Kapita wasny i dochody cakowite wedug
polskich zasad rachunkowo ci
Korekty bdów
Korekta udziaów w jednostkach zalenych
Zawizanie aktywa na podatek odroczony
Rozwizanie aktywa na podatek odroczony
zawizanego w 2007 roku (korekta MSR/MSSF)
Korekta z tytuu kosztów przeomu okresu (dotyczy
rezerwy na koszty usug niezafakturowanych)
Zawizanie rezerwy na niewykorzystane urlopy
Rozwizanie rezerwy na niewykorzystane urlopy z
2007 roku
Korekta podatku dochodowego z tytuu korekty
kosztów przeomu okresu
Naliczenie odsetek od lokat bankowych na dzie
bilansowy
Kapita wasny i dochody cakowite wedug
polskich zasad rachunkowo ci po korektach
bdów

Kapita wasny na
31 grudnia 2008 roku

Dochody cakowite
za 2008 rok

1.000

5.899

4.260

55
82

55
-

-

-

-

-82

-104

-609

-504

-7

-19

-19

-

-

7

-

96

96

-

16

16

1.026

5.438

3.773

Korekty przeksztacenia SF sporzdzonych wg polskich standardów rachunkowoci na MSR/MSSF
Korekty MSR/MSSF - uzgodnienie pozycji sprawozdania finansowego w roku 2008
Kapita wasny na
1 stycznia 2008 roku
Kapita wasny i wynik finansowy netto wedug
polskich zasad rachunkowo ci, po korektach
bdów, (z wy czeniem korekt zwi zanych z z
przeksztaceniem na MSR/MSSF)
Korekty MSR/MSSF
Aktywa z tytuu podatku odroczonego
Kapita wasny i wynik finansowy netto wedug
MSR / MSSF

Kapita wasny na
31 grudnia 2008 roku

Wynik finansowy
netto za 2008 rok

944

5.438

3.855

82

-

-82

1.026

5.438

3.773

Aktywa z tytuu odroczonego podatku - zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” Spóka ponownie
ocenia dotd nieujte aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego. Spóka ujmuje uprzednio
nieujty skadnik aktywów z tytuu odroczonego podatku dochodowego, jakim s straty podatkowe.
Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowoci w przypadku, gdy roczne sprawozdanie finansowe
jednostki nie podlega obowizkowi badania i ogoszenia w myl art. 64 ust. 1, to moe ona odstpi
od ustalania aktywów i rezerw z tytuu odroczonego podatku dochodowego. Emitent korzysta z tego
zwolnienia. MSR 12 nie przewiduje zwolnie z tego tytuu.
W zwizku z wprowadzeniem MSR nastpia zmiana sposobu prezentacji pozycji bilansu. Wedug
PSR nalenoci z tytuu podatku dochodowego ujte byy w wartoci nalenoci z tytuu podatków,
dotacji, ce i, ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych. Po wprowadzeniu zasad MSR warto ta
zostaa zaprezentowana w pozycji nalenoci z tytuu biecego podatku dochodowego. Analogiczna
zmiana nastpia w pasywach, gdzie warto zobowiza wczesnej prezentowana bya w pozycji
zobowiza z tytuu podatków, dotacji, ce i, ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych natomiast
zgodnie z MSR warto ta jest uwzgldniona w zobowizaniach z tytuu biecego podatku
dochodowego. Pozostae nalenoci i zobowizania wedug MSR zawarte s zbiorczo w pozycji
nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci i analogicznie w pozycji zobowiza z
tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowizania.

252

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

NOTY
1.

Segmenty operacyjne

Spóka nie wyrónia segmentów operacyjnych prowadzonej dziaalnoci, poniewa posiada tylko
jeden produkt, któremu przypisane s wszystkie wiadczone przez spók usugi.
Przychody Spóki uzyskiwane od klientów zewntrznych w przekroju obszarów geograficznych
przedstawiaj si nastpujco:
Przychody
01.01.2010 – 30.06.2010

2.

Przychody
01.01.2009 – 30.06.2009

Polska
Inne kraje

72.829
-

39.993
-

Ogóem

72.829

39.993

Inwestycje w jednostkach zale nych i stowarzyszonych

Inwestycje w jednostkach zalenych
W poniszej tabeli zaprezentowano wykaz inwestycji w jednostkach zalenych.
Do wyceny tych inwestycji Spóka stosuje model ceny nabycia zgodny z zasadami wynikajcymi z
MSR 27.

Siedziba jednostki
zale nej

Fitsport Polska Sp. z o.o.
Vanity Style

Canaletta 4,
00-097 Warszawa
Cioka 17,
01-445 Warszawa

Udzia w
kapitale
podstawowym

30.06.2010
Cena
nabycia

31.12.2009

Skumulowana
utrata warto ci

Cena
nabycia

Skumulowana
utrata warto ci

100,0%

500

-

500

-

96,0%

2.880

-

-

-

-

500

Razem
Bilansowa warto  inwestycji

3.380

3.380

500

Warto inwestycji w jednostkach zalenych podlega corocznemu testowi na utrat wartoci lub
czciej jeeli istniej przesanki wystpienia utraty wartoci. W przypadku wystpienia przesanek
utraty wartoci Spóka ustala warto odzyskiwaln inwestycji, za któr uznaje si warto uytkow
oszacowan na podstawie zdyskontowanych przyszych przepywów pieninych. W prezentowanym
okresie sprawozdawczym Spóka nie dokonywaa odpisów aktualizujcych z tytuu utraty wartoci
przedstawionych wyej inwestycji.
Spóka sporzdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe i obejmuje powysze spóki konsolidacj.
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Warto ci niematerialne

Oprogramowanie
komputerowe

237

-44

280

249

-70

320

Koszty prac
rozwojowych

Koszty prac
rozwojowych

-

-

-

-

-

-

Pozostae
warto ci
niematerialne

-

-

-

-

-

-

-

Warto ci
niematerialne w
trakcie wytwarzania

-

Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)

Amortyzacja (-)

Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)

Odwrócenie odpisów aktualizujcych

Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)

Warto  bilansowa netto na dzie 30.06.2010 roku

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

-

Sprzeda spóki zalenej (-)

-

-

Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2010 roku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

249

-

-

-

-27

-

-

-

-

39

-

237

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pozostae warto ci Warto ci niematerialne
niematerialne
w trakcie wytwarzania

-

Patenty i
licencje

-

-

-

-

-

-

Oprogramowanie
komputerowe

-

Znaki
towarowe

-

-

-

-

-

-

Patenty i
licencje

za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku

Warto  bilansowa netto

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

Warto bilansowa brutto

Stan na 31.12.2009

Warto  bilansowa netto

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

Warto bilansowa brutto

Stan na 30.06.2010

Znaki
towarowe

254

249

-

-

-

-27

-

-

-

-

39

-

237

Razem

237

-44

280

249

-70

320

Razem

Wartoci niematerialne uytkowane przez Spók obejmuj oprogramowanie komputerowe oraz pozostae wartoci niematerialne. Wartoci niematerialne,
które nie zostay do dnia bilansowego oddane do uytkowania prezentowane s w pozycji „Wartoci niematerialnych w trakcie wytwarzania”.

3.

-

Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)

Amortyzacja (-)

Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)

Odwrócenie odpisów aktualizujcych

Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)

Warto  bilansowa netto na dzie 31.12.2009 roku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patenty i
licencje

237

-

-

-

-21

-

-

-

-

258

-

-

Oprogramowanie
komputerowe

255

•

„Koszty ogólnego zarzdu” – 1 pórocze 2010 roku 27 tys. PLN (2009 rok 21 tys. PLN).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koszty prac
rozwojowych

Amortyzacja wartoci niematerialnych zostaa ujta w rachunku zysków i strat w nastpujcej pozycji:

-

Sprzeda spóki zalenej (-)

-

-

Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2009 roku

za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku

Znaki
towarowe

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Warto ci
niematerialne w
trakcie wytwarzania

-

-

237

-

-

-

-21

-

-

-

-

258

Razem
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Pozostae
warto ci
niematerialne

Rzeczowe aktywa trwae

-

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

Warto  bilansowa netto

-

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

Warto  bilansowa netto

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

-

Warto bilansowa brutto

Stan na 31.12.2009

-

Grunty

Warto bilansowa brutto

Stan na 30.06.2010

4.

Budynki i
budowle

-

-

-

-

-

-

471

-680

1.152

1.071

-810

1.881

Maszyny i
urz dzenia

rodki
transportu

-

-

-

-

-

-

258

-156

414

157

-287

444

Pozostae
rodki trwae

-

-

-

-

-

-

Rzeczowe
aktywa trwae
w trakcie
wytwarzania

256

729

-836

1.566

1.228

-1.096

2.325

Razem

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Maszyny
i urz dzenia

Pozostae
rodki trwae

Razem

za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku
Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2010 roku
Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych
Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

471

258

729

-

-

-

729

30

759

Sprzeda spóki zalenej (-)

-

-

-

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

-

-

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

-

-

Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)

-

-

-

-129

-130

-260

-

-

-

Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujcych

-

-

-

Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)

-

-

-

1.071

157

1.228

67

8

75

-

-

-

828

343

1.171

-

-

-

Warto  bilansowa netto na dzie 30.06.2010 roku
za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku
Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2009 roku
Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych
Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzeda spóki zalenej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

-

-

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

-

-

Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)

-

-

-

-424

-93

-517

Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)

-

-

-

Odwrócenie odpisów aktualizujcych

-

-

-

Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Warto  bilansowa netto na dzie 31.12.2009 roku

-

-

-

471

258

729

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwaych zostaa ujta w nastpujcych pozycjach rachunku zysków
i strat:
od 01.01 do 30.06.2010
Koszt wasny sprzeday

od 01.01 do 31.12.2009

-

-

260

517

Koszty sprzeday

-

-

Cena nabycia (koszt wytworzenia) innych aktywów

-

-

Inne

-

-

260

517

Koszty ogólnego zarzdu

Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwaych
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5.
5.1

Aktywa w leasingu
Leasing finansowy

Spóka nie posiada umów leasingu finansowego.
5.2

Leasing operacyjny

Do umów leasingu operacyjnego naley umowa najmu pomieszcze znajdujcych si na I, III i IV
pitrze budynku przy ul. Fredry 6 w Warszawie, o cznej powierzchni 1.500 metrów kwadratowych.
Umowa zostaa zawarta w dniu 28 padziernika 2009 roku na okres 3 lat.
Spóka nie posiada moliwoci wykupu przedmiotu leasingu po upyniciu okresu, na który zostaa
zawarta umowa. Miesiczny czynsz obejmuje opat za najem caoci powierzchni przedmiotu najmu i
udziau w czciach wspólnych oraz koszty eksploatacyjne. Po upywie kadego roku kalendarzowego
czynsz bdzie podwyszany zgodnie ze wskanikiem inflacji ogaszanym przez GUS.
Zabezpieczeniem naleytego wykonania przez Najemc wszelkich zobowiza wynikajcych z
niniejszej umowy jest kaucja.
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Kategorie aktywów oraz zobowi za finansowych

Aktywa oraz zobowi zania finansowe

-

259

-

-

13.300.

2.893

Kategoria aktywów finansowych razem

rodki pienine i ich ekwiwalenty

-

-

Pozostae krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

330

-

Pochodne instrumenty finansowe

Poyczki

8.869

-

-

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae nalenoci

-

-

-

-

Aktywa obrotowe:

1.208
-

5.075
18.422

-

587
-

-

-

-

12.089

-

671
-

AWG-O

Pozostae dugoterminowe aktywa finansowe

Aktywa trwae:
Nalenoci i poyczki
Pochodne instrumenty finansowe

Stan na 31.12.2009

Pozostae krótkoterminowe aktywa finansowe
rodki pienine i ich ekwiwalenty
Kategoria aktywów finansowych razem

Pochodne instrumenty finansowe

Aktywa obrotowe:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae nalenoci
Poyczki

Pozostae dugoterminowe aktywa finansowe

Aktywa trwae:
Nalenoci i poyczki
Pochodne instrumenty finansowe

Stan na 30.06.2010

PiN

1 – poyczki i nalenoci (PiN)
2 – aktywa finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat przeznaczone do obrotu (AWG-O)
3 – aktywa finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat wyznaczone przy pocztkowym ujciu do wyceny w wartoci godziwej (AWG-W)

AWG-W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IUTW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ADS

IPZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

744

-

-

-

-

744

-

-

-

1.352

-

-

1.352

-

-

-

Poza MSR39

14.044

2.893

-

-

330

9.613

-

1.208
-

5.075
19.774

-

587

13.441

-

671
-

Razem
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39

7 – aktywa poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39)

4 – inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci (IUTW)
5 –aktywa finansowe dostpne do sprzeday (ADS)
6 –instrumenty pochodne zabezpieczajce (IPZ)

Warto aktywów finansowych prezentowana w bilansie odnosi si do nastpujcych kategorii instrumentów finansowych okrelonych w MSR 39:

6.1

6.

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

-

Pochodne instrumenty finansowe

Pozostae zobowizania

-

Leasing finansowy

Pochodne instrumenty finansowe

Kategoria zobowi za finansowych razem

-

-

-

4.785

-

-

-

4.785

-

-

-

IPZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161

-

-

-

161

Poza MSR39

-

4.946

-

-

-

4.946

-

-

-

-

Leasing finansowy

Pochodne instrumenty finansowe

Pozostae zobowizania

-

Leasing finansowy

Pochodne instrumenty finansowe

Kategoria zobowi za finansowych razem

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae zobowizania

Zobowizania krótkoterminowe:

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

-

-

-

-

-

-

-

-

3.816

-

-

-

3.816

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

193

-

-

-

193

-

-

-

260

4.009

-

-

-

4.009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZZK

-

ZWG-W

Razem

Zobowizania dugoterminowe:

Stan na 31.12.2009

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae zobowizania

Zobowizania krótkoterminowe:

-

Leasing finansowy

ZWG-O

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

Zobowizania dugoterminowe:

Stan na 30.06.2010

3 – zobowizania finansowe wyceniane wedug zamortyzowanego kosztu (ZZK)
4 – instrumenty pochodne zabezpieczajce (IPZ)
5 – zobowizania poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39)

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39

2 – zobowizania finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat wyznaczone przy pocztkowym ujciu do wyceny w wartoci godziwej (ZWG-W)

1 – zobowizania finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat przeznaczone do obrotu (ZWG-O)

Warto zobowiza finansowych prezentowana w bilansie odnosi si do nastpujcych kategorii instrumentów finansowych okrelonych w MSR 39:

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

6.2

Nale no ci i po yczki

Spóka dla celów prezentacji w bilansie wyodrbnia klas nalenoci i poyczek (MSSF 7.6). W czci
dugoterminowej nalenoci i poyczki prezentowane s w bilansie w jednej pozycji. W czci
krótkoterminowej Spóka, zgodnie z wymogami MSR 1, odrbnie prezentuje nalenoci z tytuu
dostaw i usug oraz pozostae nalenoci. Pozycje bilansu z klasy nalenoci i poyczek przedstawia
ponisza tabela. Ujawnienia odnoszce si do nalenoci zamieszczone s w nocie nr 8.
30.06.2010

31.12.2009

Aktywa trwae:
Nalenoci

585

Poyczki
Nale no ci i po yczki dugoterminowe

908

85

300

671

1.208
.

Aktywa obrotowe:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci

13.441

Poyczki

9.613

587

330

Nalenoci i poyczki krótkoterminowe

14.028

9.943

Nale no ci i po yczki, w tym:

14.699

11.151

14.026

10.521

672

630

Nalenoci
Poyczki

Warto  bilansowa
Waluta

Oprocentowanie
w walucie

Termin spaty

w PLN

Stan na 30.06.2010
Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

PLN

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

PLN

-

339

10%

-

43

3%

spata poyczki na
danie

-

200

3%

spata poyczki na
danie

-

4

3%

31/10/2011

4%

30/09/2013

-

85

Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

EUR

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

EUR

-

-

Po yczki razem wg stanu na dzie 30.06.2010

672

I rata do 31/05/2010 200 000 + odsetki 10%, II
rata do 31/05/2011 - 300
000 + odsetki 10%

Stan na 31.12.2009
Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

PLN

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

PLN

-

539

10%

-

43

3%

spata poyczki na
danie

-

25

3%

31/10/2011

Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

EUR

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

EUR

-

-

Poyczki otrzymane (warto nadpaty)

PLN

-

22

Po yczki razem wg stanu na dzie 31.12.2009

630
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I rata do 31/05/2010 200 000 + odsetki 10%, II
rata do 31/05/2011 - 300
000 + odsetki 10%
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Na dzie 30.06.2010 poyczki udzielone w PLN miay warto bilansow 672 tys. PLN
(31.12.2009: 630 tys. PLN). W okresie sprawozdawczym udzielono poyczki na 200 tys PLN, która
oprocentowana jest sta stop procentow 3%. Udzielona zostaa take poyczka na 90 tys. PLN
oprocentowana sta stop procentow w wysokoci 4%.
Na dzie 31.12.2009 poyczki udzielone w PLN miay warto bilansow 630 tys. PLN. Poyczka
udzielona w PLN o wartoci bilansowej 539 tys. PLN oprocentowana jest sta stop procentow
(10%) Termin spaty poyczki przypada na 31 maja 2011 roku. Oprócz tego udzielono dwóch
poyczek w PLN o wartoci bilansowej 43 tys. PLN i 25 tys. PLN, które oprocentowane s sta stop
procentow (3%).
Zmiana wartoci bilansowej poyczek, w tym odpisów aktualizujcych ich warto, przedstawia si
nastpujco
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

Warto brutto
Saldo na pocztek okresu

630

Poczenie jednostek gospodarczych
Kwota poyczek udzielonych w okresie
Odsetki naliczone efektywn stop procentow

22

-

-

285

568

-

39

-243

-

Sprzeda jednostek zalenych (-)

-

-

Inne zmiany (rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

672

630

Spata poyczek wraz z odsetkami (-)

Warto  brutto na koniec okresu
Odpisy z tytuu utraty wartoci
Saldo na pocztek okresu

-

-

Odpisy ujte jako koszt w okresie

-

-

Odpisy odwrócone ujte jako przychód w okresie (-)

-

-

Odpisy wykorzystane (-)

-

-

Inne zmiany (rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

Odpisy z tytuu utraty wartoci na koniec okresu

-

-

672

630

Warto  bilansowa na koniec okresu

6.3

Zabezpieczenie spaty zobowi za

W zwizku z umow o kredyt w rachunku biecym zawart 11 czerwca 2010 roku (umowa opisana w
nocie nr 21.3) zabezpieczeniem wierzytelnoci banku s:
•

penomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejnoci rodkami pieninymi
zgromadzonymi na wszelkich istniejcych i przyszych swoich rachunkach bankowych
prowadzonych w banku

•

przelew wierzytelnoci „cesja cicha” z tytuu wybranych kontraktów handlowych na kwot nie
nisz ni 2 800 tys. PLN

6.4

Pozostae informacje dotycz ce instrumentów finansowych

6.4.1

Informacja o wartoci godziwej instrumentów finansowych

Warto godziwa aktywów oraz zobowiza finansowych nie róni si od ich wartoci ksigowej
zarówno dla danych zgodnych ze stanem na dzie 30/06/2010 jak równie danych porównywalnych
zgodnych ze stanem na dzie 31/12/2009r.
Warto godziwa definiowana jest jako kwota, za jak na warunkach rynkowych dany skadnik
aktywów mógby zosta wymieniony, a zobowizanie wykonane, pomidzy dobrze poinformowanymi,
zainteresowanymi i niepowizanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których
istnieje aktywny rynek, ich warto godziw ustala si na podstawie parametrów pochodzcych z
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Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

aktywnego rynku (ceny sprzeday i zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie
istnieje aktywny rynek, warto godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako
dane wejciowe modelu w maksymalnym stopniu wykorzystywane s zmienne pochodzce z
aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).
Grupa Kapitaowa nie dokonywaa wyceny wartoci godziwej nalenoci oraz zobowiza z tytuu
dostaw i usug – ich warto bilansowa uznawana jest przez Grup za rozsdne przyblienie wartoci
godziwej.
7.

Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony

Aktywa oraz rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego w nastpujcy sposób wpywa na
sprawozdanie finansowe:
30.06.2010

31.12.2009

Saldo na pocztek okresu:
Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego
Podatek odroczony per saldo na pocztek okresu

294

-

7

-

287

-

Zmiana stanu w okresie wpywajca na:
Rachunek zysków i strat (+/-)

198

287

Inne cakowite dochody (+/-)

-

-

Rozliczenie poczenia jednostek gospodarczych

-

-

Pozostae (w tym rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym:

485

287

Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

485

294

-

7

Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego:

Tytuy ró nic przej ciowych

Saldo na pocz tek
okresu

Zmiana stanu:
rachunek zysków i
strat

Saldo na koniec
okresu

Stan na 30.06.2010
Aktywa:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug

24

118

142

Zobowizania:
Rezerwy na wiadczenia pracownicze

7

25

32

263

48

311

-

-

-

294

191

485

-

24

24

Rezerwy na wiadczenia pracownicze

-

7

7

Pozostae rezerwy

-

263

263

Pozostae rezerwy
Inne:
Nierozliczone straty podatkowe
Razem
Stan na 31.12.2009
Aktywa:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug
Zobowizania:

Inne:
Nierozliczone straty podatkowe

-

-

-

Razem

-

294

294

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

263

Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego:

Tytuy ró nic przej ciowych

Saldo na pocz tek
okresu

Zmiana stanu:
rachunek zysków i
strat

Saldo na koniec
okresu

Stan na 30.06.2010
Aktywa:
Poyczki

7

-7

-

Zobowizania:

-

-

-

Rezerwy na wiadczenia pracownicze

-

-

-

Pozostae rezerwy

-

-

-

Inne:

-

-

-

Nierozliczone straty podatkowe

-

-

-

Razem

7

-

-

-

7

7

Stan na 31.12.2009
Aktywa:
Poyczki
Zobowizania:

-

-

-

Rezerwy na wiadczenia pracownicze

-

-

-

Pozostae rezerwy

-

-

-

Inne:

-

-

-

Nierozliczone straty podatkowe

-

-

-

Razem

-

7

7

8.

Nale no ci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nale no ci

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci przedstawiaj si nastpujco:
Nalenoci dugoterminowe:
31.12.2010
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytuu umów o usug budowlan

31.12.2009
-

-

Kaucje wpacone z innych tytuów

439

439

Pozostae nalenoci

146

468

-

-

585

908

Odpisy aktualizujce warto nalenoci (-)
Nale no ci dugoterminowe
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Nalenoci krótkoterminowe:
31.12.2010

31.12.2009

Aktywa finansowe (MSR 39):
Nalenoci z tytuu dostaw i usug
Odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytuu dostaw i usug (-)
Nalenoci z tytuu dostaw i usug netto

9.913

7.193

-912

-151

9.002

7.042

-

-

Nalenoci ze sprzeday aktywów trwaych
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytuu umów o usug budowlan

-

-

Kaucje wpacone z innych tytuów

-

-

3.088

1.827.

-

-

Inne nalenoci
Odpisy aktualizujce warto pozostaych nalenoci finansowych(-)
Pozostae nalenoci finansowe netto
Nale no ci finansowe

3.088

1.827.

12.089

8.869.

1.352

744.

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):
Nalenoci z tytuu podatków i innych wiadcze
Przedpaty i zaliczki

-

-

Pozostae nalenoci niefinansowe

-

-

Odpisy aktualizujce warto nalenoci niefinansowych (-)
Nale no ci niefinansowe
Nale no ci krótkoterminowe razem

-

-

1.352

744

13.441

9.613

Spóka dokonaa oceny nalenoci ze wzgldu na utrat ich wartoci zgodnie ze stosowan polityk
rachunkowoci.
Zawizane odpisy aktualizacyjne w I póroczu 2010 roku wynosiy:
•

w odniesieniu do nalenoci dugoterminowych - spóka nie zawizywaa odpisów w stosunku
do nalenoci dugoterminowych

•

w odniesieniu do krótkoterminowych nalenoci finansowych – 760 tys. PLN (2009 rok: 93 tys.
PLN).

Odpisy aktualizujce warto krótkoterminowych nalenoci finansowych (tj. nalenoci z tytuu
dostaw i usug oraz pozostaych nalenoci finansowych):
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

Stan na pocztek okresu

151

58

Odpisy ujte jako koszt w okresie

760

93

Odpisy odwrócone ujte jako przychód w okresie (-)

-

-

Odpisy wykorzystane (-)

-

-

Inne zmiany (rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

912

151

Stan na koniec okresu
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9.

rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
30.06.2010
rodki pienine na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN
rodki pienine na rachunkach bankowych walutowych
rodki pienine w kasie

Depozyty krótkoterminowe
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty razem

31.12.2009

3.034

850

-

-

11

21

2.013

2.006

16

16

5.075

2.893

Na dzie 30.06.2010 rodki pienine nie podlegay ograniczeniom w dysponowaniu.
10.
10.1

Kapita wasny
Kapita podstawowy

Na dzie 30.06.2010 kapita podstawowy Spóki wynosi 2.205 tys. PLN (2009 rok: 2.205 tys. PLN) i
dzieli si na 214 udziaów o wartoci nominalnej 10 303 PLN kady. Wszystkie udziay zostay w peni
opacone. Wszystkie udziay w równym stopniu uczestnicz w podziale dywidendy oraz kady udzia
daje prawo do jednego gosu na Walnym Zgromadzeniu Udziaowców.
Zmiany liczby udziaów w okresie objtym sprawozdaniem finansowym wynikaj z nastpujcych
transakcji z wacicielami:
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

Udziay wyemitowane i w peni opacone:
Liczba udziaów na pocztek okresu
Podwyszenie kapitau podstawowego
Umorzenie udziaów (-)

214
-

214
-

Liczba udziaów na koniec okresu

214

214

11.
11.1

wiadczenia pracownicze
Koszty wiadcze pracowniczych
od 01.01 do 30.06.2010

Koszty wynagrodze
Koszty ubezpiecze spoecznych
Koszty przyszych wiadcze (rezerwy na nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne)
Koszty wiadcze pracowniczych razem

od 01.01 do 30.06.2009

2.986

1.584

826

245

-

-

3.812

1.829

W Spóce nie s realizowane programy motywacyjne, w ramach których pracownicy wynagradzani s
akcjami.
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11.2

Zobowi zania i rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych

Zobowizania i rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych ujte w bilansie obejmuj:
Zobowi zania i rezerwy
krótkoterminowe
30.06.2010
Krótkoterminowe wiadczenia pracownicze:
Zobowizania z tytuu wynagrodze

Zobowi zania i rezerwy
dugoterminowe

31.12.2009

30.06.2010

31.12.2009

-

-

-

-

Zobowizania z tytuu ubezpiecze spoecznych

112

125

-

-

Rezerwy na niewykorzystane urlopy
Krótkoterminowe wiadczenia pracownicze
Inne dugoterminowe wiadczenia pracownicze:
Rezerwy na nagrody jubileuszowe

168
280

39
164

-

-

-

-

-

-

Rezerwy na odprawy emerytalne

-

-

-

-

Pozostae rezerwy

-

-

-

-

Inne dugoterminowe wiadczenia pracownicze

-

-

-

-

280

164

-

-

Zobowi zania i rezerwy z tytuu wiadcze
pracowniczych razem

12.

Zobowi zania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowi zania

Spóka nie posiadaa w okresie sprawozdawczym zobowiza dugoterminowych.
Zobowizania krótkoterminowe z tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowizania przedstawiaj si
nastpujco:
30.06.2010

31.12.2009

Zobowizania finansowe (MSR 39):
Zobowizania z tytuu dostaw i usug
Zobowizania z tytuu zakupu aktywów trwaych
Inne zobowizania finansowe

4.785

3.816.

-

-

-

-

4.785

3.816

161

193.

Przedpaty i zaliczki otrzymane na dostawy

-

-

Zobowizania z tytuu umów o usug budowlan

-

-

Zaliczki otrzymane na usugi budowlane

-

-

Inne zobowizania niefinansowe

-

-

161

193

4.946

4.009

Zobowi zania finansowe
Zobowizania niefinansowe (poza MSR 39):
Zobowizania z tytuu podatków i innych wiadcze

Zobowi zania niefinansowe
Zobowi zania krótkoterminowe razem
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13.

Rozliczenia midzyokresowe
Rozliczenia krótkoterminowe
30.06.2010

Aktywa - rozliczenia midzyokresowe:
Czynsze najmu
opaty poniesione z góry na rzecz kontrahenta z tytuu
wiadczonych usug sportowych
Inne koszty opacone z góry
Aktywa - rozliczenia midzyokresowe razem
Pasywa - rozliczenia midzyokresowe:
Dotacje otrzymane
Przychody przyszych okresów (dotycz podstawowych
usug wiadczonych przez spók)
Rozliczenia midzyokresowe bierne (koszty usug
niezafakturowanych wiadczonych przez partnerów
biznesowych - kluby, orodki sportowe)
Pasywa - rozliczenia midzyokresowe razem

14.
14.1

Rozliczenia dugoterminowe

31.12.2009

30.06.2010

31.12.2009

-

-

-

-

-

-

-

-

24
24

289
289

-

-

-

-

-

-

1.139

1.358

-

-

3.313

2.639

-

-

4.452

3.997

-

-

-

Przychody i koszty operacyjne
Koszty wedug rodzaju
od 01.01 do 30.06.2010

Amortyzacja
wiadczenia pracownicze
Zuycie materiaów i energii
Usugi obce
Podatki i opaty
Koszty prac badawczych i rozwojowych nieujte w wartociach
niematerialnych
Pozostae koszty rodzajowe
Koszty wedug rodzaju razem

od 01.01 do 30.06.2009

286

284

3.812

1.829

398

250

59.687

37.186

126

37

-

-

477

127

64.787

39.714

Warto sprzedanych towarów i materiaów

-

-

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)

-

-

Koszt wytworzenia produktów na wasne potrzeby (-)

-

-

64.787

39.714

od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Koszt wasny sprzeda y, koszty sprzeda y oraz koszty
ogólnego zarz du

14.2

Pozostae przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwaych

-

-

Wycena nieruchomoci inwestycyjnych do wartoci godziwej
Odwrócenie odpisów z tytuu utraty wartoci rodków trwaych i
wartoci niematerialnych
Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto nalenoci
finansowych
Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto nalenoci
niefinansowych
Odwrócenie odpisów aktualizujacych warto zapasów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozwizanie niewykorzystanych rezerw

-

-

Otrzymane kary i odszkodowania

-

-

Dotacje otrzymane

-

-

Inne przychody

-

-

Pozostae przychody operacyjne razem

-

-
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14.3

Pozostae koszty operacyjne
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwaych

-

-

Wycena nieruchomoci inwestycyjnych do wartoci godziwej

-

-

Odpisy z tytuu utraty wartoci wartoci firmy
Odpisy z tytuu utraty wartoci rodków trwaych i wartoci
niematerialnych
Odpisy aktualizujce warto nalenoci finansowych

-

-

-

-

761

21

Odpisy aktualizujce warto nalenoci niefinansowych

-

-

Odpisy aktualizujce warto zapasów

-

-

Odwrócenie odpisów aktualizujacych warto zapasów (-)

-

-

Utworzenie rezerw

-

-

Zapacone kary i odszkodowania

-

-

Inne koszty

-

5

761

26

od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Pozostae koszty operacyjne razem

15.
15.1

Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe

Przychody z odsetek dotyczce instrumentów finansowych
niewycenianych w wartoci godziwej przez wynik finansowy:
rodki pienine i ich ekwiwalenty (lokaty)
Poyczki i nalenoci
Dune papiery wartociowe utrzymywane do terminu
wymagalnoci
Przychody z odsetek dotycz ce instrumentów finansowych
niewycenianych w warto ci godziwej przez wynik finansowy

27
50

72

-

-

77

72

Instrumenty pochodne handlowe

-

-

Instrumenty pochodne zabezpieczajce

-

-

Akcje spóek notowanych

-

-

Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat:

Dune papiery wartociowe

-

-

Jednostki funduszy inwestycyjnych
Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w warto ci godziwej przez rachunek zysków i
strat

-

-

-

-

Zyski (straty) (+/-) z tytuu ró nic kursowych:
-

-

Poyczki i nalenoci
Zobowizania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego
kosztu

rodki pienine i ich ekwiwalenty

-

-

-

-

Zyski (straty) (+/-) z tytuu ró nic kursowych
Zyski z aktywów dostpnych do sprzeday przeniesione z
kapitau
Dywidendy z aktywów finansowych dostpnych do sprzeday
Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto nalenoci i
poyczek

-

-

-

-

-

-

-

-

Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalnoci

-

-

Odsetki od aktywów finansowych objtych odpisem
aktualizujcym

-

-

Inne przychody finansowe

-

-

77

72

Przychody finansowe razem
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15.2

Koszty finansowe
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Koszty odsetek dotyczce instrumentów finansowych niewycenianych
w wartoci godziwej przez wynik finansowy:
Zobowizania z tytuu leasingu finansowego

-

-

Kredyty w rachunku kredytowym

-

-

Kredyty w rachunku biecym

-

-

Poyczki

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowizania

4

1

Koszty odsetek dotycz ce instrumentów finansowych
niewycenianych w warto ci godziwej przez wynik finansowy

4

1

Instrumenty pochodne handlowe

-

-

Instrumenty pochodne zabezpieczajce

-

-

Akcje spóek notowanych

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

Jednostki funduszy inwestycyjnych

-

-

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w warto ci godziwej przez rachunek zysków i strat

-

-

(Zyski) straty (-/+) z tytuu ró nic kursowych:

-

-

-

-

-

-

(Zyski) straty (-/+) z tytuu ró nic kursowych

-

-

Straty z aktywów dostpnych do sprzeday przeniesione z kapitau

-

-

Odpisy aktualizujce warto nalenoci i poyczek

-

-

Odpisy aktualizujce warto inwestycji utrzymywanych do terminu
wymagalnoci

-

-

Odpisy aktualizujce warto aktywów finansowych dostpnych do
sprzeday

-

-

Inne koszty finansowe

-

-

Koszty finansowe razem

4

1

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat:

rodki pienine i ich ekwiwalenty
Poyczki i nalenoci
Zobowizania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

16.

Podatek dochodowy
od 01.01 do 30.06.2010

Podatek bie cy:
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy
Korekty obcienia podatkowego za poprzednie okresy
Podatek bie

cy

Podatek odroczony:
Powstanie i odwrócenie rónic przejciowych
Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych
Podatek odroczony
Podatek dochodowy razem

270

1.626

od 01.01 do 30.06.2009

319

-

-

1.626

319

-

-

-198

-287

-

-

-198

-287

1.428

32
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Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawk 19 % od wyniku przed opodatkowaniem z
podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat przedstawia si nastpujco:
od 01.01 do
30.06.2010
Wynik przed opodatkowaniem
Stawka podatku stosowana przez Spók
Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spóki

od 01.01 do
30.06.2009

7.355

284

19%

19%

1.398

54

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytuu:
Przychodów nie podlegajcych opodatkowaniu (-)

-

-

30

-

Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-)

-

-9

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych rónic
przejciowych (+)

-

-13

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat podatkowych (+)

-

-

Korekty obcienia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)

-

-

1.428

32

19%

11%

Kosztów trwale nie stanowicych kosztów uzyskania przychodów (+)

Podatek dochodowy
Zastosowana rednia stawka podatkowa

Stawki podatkowe stosowane przez Spók ksztatoway si na nastpujcym poziomie:
od 01.01 do 30.06.2010
Polska

17.
17.1

19%

od 01.01 do 30.06.2009
19%

Zysk na udzia i wypacone dywidendy
Zysk na udzia

Zysk na udzia liczony jest wedug formuy zysk netto podzielony przez redni waon liczb
udziaów zwykych wystpujcych w danym okresie.
Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na udzia Spóka stosuje w
liczniku kwot zysku (straty) netto tzn. nie wystpuje efekt rozwadniajcy wpywajcy na kwot zysku
(straty).
Kalkulacj podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na udzia wraz z uzgodnieniem redniej
waonej rozwodnionej liczby udziaów przedstawiono poniej:

Liczba udziaów stosowana jako mianownik wzoru
rednia waona liczba udziaów
Rozwadniajcy wpyw na udzia
rednia waona rozwodniona liczba udziaów
Dziaalno kontynuowana
Zysk (strata) netto z dziaalnoci kontynuowanej
Podstawowy zysk (strata) na udzia
Rozwodniony zysk (strata) na udzia
Dziaalno zaniechana
Zysk (strata) netto z dziaalnoci zaniechanej
Podstawowy zysk (strata) na udzia
Rozwodniony zysk (strata) na udzia
Dziaalno kontynuowana i zaniechana
Zysk (strata) netto
Podstawowy zysk (strata) na udzia
Rozwodniony zysk (strata) na udzia
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od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.09.2009

214
214

214
214

5.928
28
28

292
1
1

-

-

5.928
28
28

292
1
1
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17.2

Dywidendy

Zgodnie z uchwa Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 marca 2009 roku, Spóka wypacia
dywidend udziaowcom za rok 2008 w kwocie 2 000 tys. PLN.
W okresach prezentowanych jako porównywalne nie byo wypat dywidend. Zysk netto by
przeznaczany na finansowanie dalszej dziaalnoci Spóki.
27 sierpnia 2010 roku Zgromadzenie Wspólników podjo uchwa o podziale wyniku finansowego za
2009 rok. Kwota 3 000 tys. z zostanie przeznaczona na wypat dywidendy, proporcjonalnie do
posiadanych udziaów na dzie 31 grudnia 2009 roku. Termin wypaty dywidendy wyznaczono na 30
wrzenia 2010 roku.
18.

Przepywy pieni ne

W celu ustalenia przepywów pieninych z dziaalnoci operacyjnej dokonano nastpujcych korekt
zysku (straty) przed opodatkowaniem:
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

260
27
-

275
9
-

-

-

-

-

-

-

Korekty:
Amortyzacja i odpisy aktualizujce rzeczowe aktywa trwae
Amortyzacja i odpisy aktualizujce wartoci niematerialne
Zmiana wartoci godziwej nieruchomoci inwestycyjnych
Zmiana wartoci godziwej aktywów (zobowiza) finans.
wycenianych przez rachunek zysków i strat
Instrumenty zabezpieczajce przepywy rodków
pieninych przeniesione z kapitau
Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci aktywów finansowych
Zysk (strata) ze sprzeday niefinansowych aktywów trwaych
Zysk (strata) ze sprzeday aktywów finansowych (innych
ni instrumenty pochodne)
Zyski (straty) z tytuu rónic kursowych
Koszty odsetek
Przychody z odsetek i dywidend
Udzia w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Inne korekty
Korekty razem
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu nalenoci
Zmiana stanu zobowiza
Zmiana stanu rezerw i rozlicze midzyokresowych
Zmiana stanu z tytuu umów budowlanych

-

-

-77
209
-3.600
937
849
-

-72
212
-5.155
-110
4.058
-

Zmiany w kapitale obrotowym

-1.824

-1.207

Spóka dla celów sporzdzenia rachunku przepywów pieninych klasyfikuje rodki pienine w
sposób przyjty do prezentacji w bilansie. Wpyw na rónic w wartoci rodków pieninych
wykazanych w bilansie oraz rachunku przepywów maj:
30.06.2010
rodki pienine i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie
Korekty:
Rónice kursowe z wyceny bilansowej rodków pieninych w
walucie
Niezrealizowane odsetki od rodków pieninych (-)
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty wykazane w CF

272

30.06.2009
5.075

493

-

-

-16

-16

-

-

5.059

477
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19.

Transakcje z podmiotami powi zanymi

Podmioty powizane ze Spók obejmuj kluczowy personel kierowniczy, jednostki stowarzyszone,
jednostki zalene wyczone z obowizku konsolidacji oraz pozostae podmioty powizane, do których
Spóka zalicza podmioty kontrolowane przez wacicieli Spóki dominujcej. Do najwaniejszych
pozostaych podmiotów powizanych Spóka zalicza:
Podmiot

Rodzaj
powi zania

Cal Capital Sp. z o.o.
(dawniej e-Katalyst S.A.)

kapitaowe,
osobowe

do 23 marca 2007 roku Spóka posiadaa 100% udziaów Emitenta, po podniesieniu
w tym dniu kapitau podstawowego udzia Spóki w kapitale podstawowym Emitenta
wynosi 24%
26 marca 2007 roku Spóka sprzedaa swoje udziay Company Assistance LTD
James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
Agnieszka Van Bergh – ona prezesa Emitenta, posiada 100% udziaów w Spóce

Benefit Invest LTD
(dawniej) Company
Assistance LTD

kapitaowe

23 marca 2007 roku podwyszono kapita zakadowy Emitenta, nowowyemitowane
udziay obja Spóka, jej udzia w kapitale podstawowym Emitenta wyniós 76%
26 marca 2007 roku Spóka kupia pozostae udziay od poprzedniego waciciela
Emitenta
26 wrzenia 2008 roku nastpio podwyszenie kapitau zakadowego Emitenta,
cz nowowyemitowanych udziaów obja Spóka, posiadajc tym samym 71%
udziau w kapitale podstawowym Emitenta
30 lipca 2009 roku Spóka kupia od Marka Kamoli 36 udziaów Emitenta,
zwikszajc tym swój udzia w kapitale podstawowym Emitenta do 88%
17 grudnia 2009 roku Spóka sprzedaa Jamesowi Van Bergh 60 udziaów Spóki,
zmniejszajc swój udzia w kapitale podstawowym Emitenta do 60%
Agnieszka Van Bergh – ona prezesa Emitenta posiadajca 99% udziaów w
Spóce

Marek Kamola

kapitaowe,
osobowe

26 wrzenia 2008 roku nastpio podwyszenie kapitau zakadowego Emitenta, p.
Marek Kamola obj 62 udziay, posiadajc tym samym 29% udziau w kapitale
zakadowym Emitenta
30 lipca 2009 roku p. Marek Kamola sprzeda Company Assistance LTD 36
udziaów Emitenta, zmniejszajc tym swój udzia w kapitale podstawowym Emitenta
do 12%
do 5 sierpnia 2009 roku p. Marek Kamola by Czonkiem Zarzdu Emitenta

James Van Bergh

kapitaowe,
osobowe

zgodnie z umow sprzeday z dnia 17 grudnia 2009 roku, James Van Bergh kupi
od Company Assistance LTD 60 udziaów Spóki, posiadajc tym samym 28%
udziau w kapitale podstawowym Emitenta
jest prezesem zarzdu Emitenta

Agnieszka Van Bergh

kapitaowe,
osobowe

Agnieszka Van Bergh jest on prezesa Emitenta oraz posiada 99% udziaów w
Benefit Invest LTD, która posiada 60% udziaów w kapitale podstawowym Emitenta

Cal Company Assistance
Sp. z o.o.

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
spóka Cal Capital LTD posiada 100% udziaów w Spóce

Cal Capital LTD

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
James Van Bergh– prezes Emitenta posiada 100% udziaów w Spóce

Calnet Sp. z o.o.

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta jest prezesem Spóki
Monika Hertel – prokurent Emitenta jest wiceprezesem Spóki
wikszociowy pakiet udziaów w Spóce posiada spóka Company Assisance LTD

FitSport Polska Sp. z o.o.

kapitaowe,
osobowe

spóka zalena, Emitent posiada 100% udziaów w kapitale podstawowym Spóki
James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
Monika Hertel – prokurent Emitenta jest prokurentem Spóki

VanityStyle Sp. z o.o.

kapitaowe,
osobowe

spóka zalena, Emitent posiada 96% udziaów w kapitale podstawowym Spóki
od 2 wrzenia 2010 roku przewodniczcym rady nadzorczej jest prezes Emitenta –
James Van Bergh,

MultiSport Benefit s.r.o.

kapitaowe

spóka zalena, zostaa zaoona przez Emitenta w lipcu 2010 roku, Emitent pokry
kapita podstawowy Spóki gotówk w wysokoci 200 tys. CZK

Monika Hertel

osobowe

Komentarz

gówna ksigowa oraz prokurent Emitenta
od 2007 roku gówna ksigowa oraz wiceprezes spóki powizanej z Emitetnem –
Calnet Sp. z o.o., od 2009 roku prokurent spóki zalenej Emitenta – FitSport Polska
Sp. z o.o.
gówna ksigowa spóki powizanej z Emitentem – CAL Capital Sp. z o.o.
gówna ksigowa spóki powizanej z Emitentem – CAL Company Assistance Sp. z
o.o.
od wrzenia 2010 roku prokurent spóki zalenej Emitenta VanityStyle Sp. z o.o.
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Nierozliczone salda nalenoci oraz zobowiza zazwyczaj regulowane s w rodkach pieninych.
19.1

Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym

Do kluczowego personelu kierowniczego Spóka zalicza czonków zarzdu spóki dominujcej oraz
spóek zalenych, a take osoby zarzdzajce wyszego szczebla, inne ni czonkowie zarzdu.
Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objtym sprawozdaniem finansowym wynioso:
od 01.01 do 30.06.2010
wiadczenia na rzecz personelu kierowniczego
Wynagrodzenia

od 01.01 do 30.06.2009

130

49

-

-

wiadczenia z tyt. rozwizania stosunku pracy
Patnoci w formie akcji wasnych

-

-

Pozostae wiadczenia

-

-

130

49

wiadczenia razem

Spóka nie udzielia kluczowemu personelowi kierowniczemu adnych poyczek w okresie objtym
sprawozdaniem finansowym.
19.2

Transakcje z jednostkami zale nymi oraz pozostaymi podmiotami powi zanymi

W okresie objtym sprawozdaniem finansowym ujto nastpujce kwoty przychodów ze sprzeday
oraz nalenoci od zalenych oraz pozostaych podmiotów powizanych:
Przychody z dzia. operacyjnej
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

224

-

Sprzeda do:
Jednostki zalenej
Jednostki stowarzyszonej
Pozostaych podmiotów powizanych
Razem

-

-

18

1

242

1

Nale no ci i po yczki
30.06.2010
Sprzeda do:
Jednostki zalenej
Jednostki stowarzyszonej
Pozostaych podmiotów powizanych
Razem

31.12.2009

465

45

-

-

27

23

492

68

Nie dokonywano odpisów aktualizujcych warto nalenoci od podmiotów powizanych, w zwizku
z czym nie ujto z tego tytuu adnych kosztów w rachunku zysków i strat.
W okresie objtym m sprawozdaniem finansowym ujto nastpujce kwoty zakupów oraz zobowiza
wobec jednostek zalenych oraz pozostaych podmiotów powizanych:
Zakup (koszty, aktywa)
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

Zakup do:
Jednostki zalenej

-

-

Jednostki stowarzyszonej

-

-

Pozostaych podmiotów powizanych

92

1.219

Razem

92

1.219
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Zobowi zania
30.06.2010

31.12.2009

Zakup od:
Jednostki zalenej

-

147

Jednostki stowarzyszonej

-

-

Pozostaych podmiotów powizanych

-

-

Razem

-

147

W 2010 Spóka udzielia jednostce zalenej poyczk na kwot 200 tys. PLN (w 2009 roku: poyczka
na 43 tys. PLN).
20.

Aktywa oraz zobowi zania warunkowe

Spóka nie posiada adnych aktywów ani zobowiza warunkowych.
21.

Ryzyko dotycz ce instrumentów finansowych

Spóka naraona jest na wiele ryzyk zwizanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz
zobowizania finansowe Spóki w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 6.1. Ryzykami, na
które naraona jest Spóka s:
•

ryzyko rynkowe obejmujce ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej,

•

ryzyko kredytowe oraz

•

ryzyko pynnoci.

W procesie zarzdzania ryzykiem najwaniejsz wag maj nastpujce cele:
•

zabezpieczenie krótkoterminowych oraz rednioterminowych przepywów pieninych,

•

stabilizacja waha wyniku finansowego Spóki,

•

wykonanie zakadanych prognoz finansowych poprzez spenienie zaoe budetowych,

•

osignicie stopy zwrotu z dugoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych
róde finansowania dziaa inwestycyjnych.

Poniej przedstawiono najbardziej znaczce ryzyka, na które naraona jest Spóka.
21.1

Ryzyko rynkowe

Analizujc rynek na którym dziaa Spóka naley stwierdzi, i nie wstpuje na nim adna firma o
podobnej ofercie wiadczonych usug ,która mogaby zagrozi prowadzonej przez Spók dziaalnoci.
Spóka pozyskaa bardzo stabiln pozycj na rynku, nie odnotowano spadku sprzeday podczas
powszechnie panujcego kryzysu wobec czego Spóka nie ustanowia adnych dodatkowych
zabezpiecze zwizanych z ryzykiem rynkowym.
Analiza wraliwoci na ryzyko walutowe
Wikszo transakcji w Spóce przeprowadzanych jest w PLN. Ekspozycja Spóki na ryzyko walutowe
wynika z zagranicznych transakcji sprzeday oraz zakupu, które zawierane s przede wszystkim w
EUR oraz CZK. W okresie sprawozdawczym nie wystpoway tego typu transakcje.
Analiza wraliwoci na ryzyko stopy procentowej
Zarzdzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje si na zminimalizowaniu waha przepywów
odsetkowych z tytuu aktywów oraz zobowiza finansowych oprocentowanych zmienn stop
procentow.
Spóka obecnie nie jest naraona na to ryzyko, poniewa nie korzysta z zaduenia typu:
•

poyczki,
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•

dune papiery wartociowe (pozostae aktywa finansowe),

•

kredyty, poyczki, inne instrumenty dune,

•

leasing finansowy,

Udzielane poyczki s oprocentowane sta stop procentow, a przychody generowane z odsetek s
nieistotne dla wyniku finansowego Spóki.
21.2

Ryzyko kredytowe

Maksymalna ekspozycja Spóki na ryzyko kredytowe okrelana jest poprzez warto bilansow
nastpujcych aktywów finansowych:
Nota
Poyczki
Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci finansowe
Pochodne instrumenty finansowe

30.06.2010

6.2
8

31.12.2009

672
12.675

630
9.777

-

-

Papiery dune

-

-

Jednostki funduszy inwestycyjnych

-

-

Pozostae klasy pozostaych aktywów finansowych

-

-

9

5.076

2.893

20

-

-

18.422

13.300

rodki pienine i ich ekwiwalenty
Zobowizania warunkowe z tytuu udzielonych gwarancji i porcze
Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem

Spóka w sposób cigy monitoruje zalegoci klientów oraz wierzycieli w regulowaniu patnoci,
analizujc ryzyko kredytowe indywidualnie. Ponadto w ramach zarzdzania ryzykiem kredytowym
Spóka dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodnoci.
W ocenie Zarzdu Spóki powysze aktywa finansowe, które nie s zalege oraz objte odpisem z
tytuu utraty wartoci na poszczególne dni bilansowe, uzna mona za aktywa o dobrej jakoci
kredytowej. Z tego te wzgldu Spóka nie ustanawiaa zabezpiecze oraz innych dodatkowych
elementów poprawiajcych warunki kredytowania.
Analiz nalenoci jako najistotniejszej kategorii aktywów naraonych na ryzyko kredytowe, pod
ktem zalegania oraz struktur wiekow nalenoci zalegych nie objtych odpisem przedstawiaj
ponisze tabele:
30.06.2010
Bie

ce

31.12.2009

Zalege

Bie

ce

Zalege

Nale noci krótkoterminowe:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug
Odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytuu dostaw i
usug (-)

2.981
-

-912

-

-151

Nalenoci z tytuu dostaw i usug netto

2.981

6.020

1.896

5.146.

Pozostae nalenoci finansowe

3.088

-

1.827

-

-

-

-

-

Pozostae nalenoci finansowe netto

3.088

-

1.827

-

Nale no ci finansowe

6.069

6.020

3.723

5.146

Odpisy aktualizujce warto pozostaych nalenoci (-)

6.932

30.06.2010

1.896

5.297

31.12.2009

Nale no ci
DiU*

Pozostae
nale no ci
finansowe

Nale no ci
DiU*

Pozostae
nale no ci
finansowe

Nale noci krótkoterminowe zalege:
do 1 miesica

4.258

-

3.218

-

od 1 do 6 miesicy

1.762

-

1.681

-

od 6 do 12 miesicy

-

-

247

-

powyej roku

-

-

-

-

6.020

-

5.146

-

Zalege nalenoci finansowe
*Nale noci z tytuu dostaw i usug
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W odniesieniu do nalenoci z tytuu dostaw i usug, Spóka nie jest naraona na ryzyko kredytowe w
zwizku z pojedynczym znaczcym kontrahentem lub grup kontrahentów o podobnych cechach. W
oparciu o historycznie ksztatujce si tendencje zalegania z patnociami, zalege nalenoci nie
objte odpisem nie wykazuj znacznego pogorszenia jakoci - wikszo z nich mieci si w
przedziale do miesica i nie zachodz obawy co do ich cigalnoci.
Ryzyko kredytowe rodków pieninych i ich ekwiwalentów uznawane jest za nieistotne ze wzgldu
na wysok wiarygodno podmiotów bdcych stron transakcji, do których nale przede wszystkim
banki.
21.3

Ryzyko pynno ci

Spóka jest naraona na ryzyko utraty pynnoci tj. zdolnoci do terminowego regulowania zobowiza
finansowych. Spóka zarzdza ryzykiem pynnoci poprzez monitorowanie terminów patnoci oraz
zapotrzebowania na rodki pienine w zakresie obsugi krótkoterminowych patnoci (transakcje
biece monitorowane w okresach tygodniowych) oraz dugoterminowego zapotrzebowania na
gotówk na podstawie prognoz przepywów pieninych aktualizowanych w okresach miesicznych.
Zapotrzebowanie na gotówk porównywane jest z dostpnymi ródami pozyskania rodków (w tym
zwaszcza poprzez ocen zdolnoci pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz
konfrontowane jest z inwestycjami wolnych rodków.
Na dzie bilansowy zobowizania finansowe Spóki mieciy si w nastpujcych przedziaach
terminów wymagalnoci:

Krótkoterminowe:

Dugoterminowe:

Nota
do
6 m-cy

6 do 12
m-cy

1 do 3
lat

3 do 5
lat

Zobowi zania Zobowi zania
razem bez
warto 
powy ej
dyskonta
bilansowa
5 lat

Stan na 30.06.2010
Kredyty w rachunku kredytowym

-

-

-

-

-

-

-

Kredyty w rachunku biecym

-

-

-

-

-

-

-

Poyczki

-

-

-

-

-

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.785

-

-

-

-

4.785

4.785

4.785

-

-

-

-

4.785

4.785

Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowizania DiU oraz pozostae
zobowizania finansowe
Ekspozycja na ryzyko pynno ci
razem
Stan na 31.12.2009
Kredyty w rachunku kredytowym

5

12

-

-

-

-

-

-

-

Kredyty w rachunku biecym

-

-

-

-

-

-

-

Poyczki

-

-

-

-

-

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.816

-

-

-

-

3.816

3.816

3.816

-

-

-

-

3.816

3.816

Leasing finansowy

5

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowizania DiU oraz pozostae
zobowizania finansowe
Ekspozycja na ryzyko pynno ci
razem

12

11 czerwca 2010 roku Spóka zawara z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzib we Wrocawiu
umow o kredyt w rachunku biecym do kwoty 5 000 tys. z z przeznaczeniem na finansowanie
biecej dziaalnoci Spóki. W prezentowanym okresie sprawozdawczym kredyt ten nie by przez
Spók wykorzystywany.
Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane bd odsetki wg stawki bazowej (WIBOR dla
jednomiesicznych depozytów midzybankowych) powikszonej o mar banku w wysokoci 1
punktu procentowego w skali roku. Oprocentowanie kredytu bdzie ustalane wg stawki bazowej
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okrelonej dwa dni robocze przed pierwszym dniem miesica kalendarzowego, w którym nastpio
postawienie kredytu do dyspozycji Spóki.
22.

Zarz dzanie kapitaem

Spóka zarzdza kapitaem w celu zapewnienia zdolnoci kontynuowania dziaalnoci przez Spók
oraz zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla udziaowców i innych podmiotów zainteresowanych
kondycj finansow Spóki.
Spóka nie podlega zewntrznym wymogom kapitaowym.

23.

Zdarzenia po dniu bilansowym

27 sierpnia 2010 roku Zgromadzenie Wspólników podjo uchwa o podziale wyniku finansowego za
2009 rok. Kwota 3 000 tys. z zostanie przeznaczona na wypat dywidendy, proporcjonalnie do
posiadanych udziaów na dzie 31 grudnia 2009 roku. Termin wypaty dywidendy wyznaczono na 30
wrzenia 2010 roku
24.
24.1

Pozostae informacje
Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR

W okresach objtych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych
zastosowano nastpujce rednie kursy wymiany zotego w stosunku do EUR, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:
•

kurs obowizujcy na ostatni dzie okresu sprawozdawczego: 30.06.2010 4,1458 PLN/EUR,
31.12.2009 4,1082 PLN/EUR, 30.06.2009 4,4696 PLN/EUR,

•

redni kurs w okresie, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni
dzie kadego miesica w danym okresie: 01.01 - 30.06.2010 4,0042 PLN/EUR, 01.01 31.12.2009 4,3406 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2009 4,5184 PLN/EUR.

Najwyszy kurs obowizujcy w kadym okresie ksztatowa si nastpujco: 01.01 - 30.06.2010
4,1770 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2009 4,8999 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2009 4,8999 PLN/EUR.
Najniszy kurs obowizujcy w kadym okresie ksztatowa si nastpujco: 01.01 - 30.06.2010
3,8356 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2009 3,9170 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2009 3,9170 PLN/EUR.
od 01.01 do
30.06.2010

od 01.01 do
30.06.2009

tys. PLN
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzeday
Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Zysk na udzia
redni kurs PLN / EUR w okresie
Rachunek przepywów pieni nych
rodki pienine netto z dziaalnoci operacyjnej
rodki pienine netto z dziaalnoci inwestycyjnej
rodki pienine netto z dziaalnoci finansowej
Zmiana netto stanu rodków pieninych i ich
ekwiwalentów
redni kurs PLN / EUR w okresie
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od 01.01 do
30.06.2010

od 01.01 do
30.06.2009

tys. EUR

72.829
7.282
7.355
5.928
28
X

39.993
253
324
292

18.188
1.819
1.837
1.480

8.851
56
72
65

1
X

7
4,0042

0
4,5184

5.824

-1.384

1.454

-306

-3.643

-684

-910

-151

-

-2.000

-

-443

2.181

-4.068

545

-900

X

X

4,0042

4,5184
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30.06.2010

30.06.2009

30.06.2010

tys. PLN
Bilans
Aktywa
Zobowizania dugoterminowe
Zobowizania krótkoterminowe
Kapita wasny
Kurs PLN / EUR na koniec okresu

24.2

25.141
10.608
14.533
X

30.06.2009

tys. EUR
16.658
7
8.045
8.605
X

6.064
2.559
3.505
4,1458

4.055
2
1.958
2.095
4,1082

Struktura wa cicielska kapitau podstawowego
Liczba udziaów

Stan na 30.06.2010
Benefit Invest Ltd

Warto 
nominalna
udziaów

Liczba gosów

Udzia w kapitale

128

128

1.319

60%

26

26

268

12%

Kamola Marek
James Van Bergh

60

60

618

28%

Razem

214

214

2.205

100%

Stan na 31.12.2009
Company Assistance Ltd

128

128

1.319

60%

Kamola Marek

26

26

268

12%

James Van Bergh

60

60

618

28%

214

214

2.205

100%

Razem

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku nie byo zmian w skadzie wacicielskim Spóki.
Dnia 22 czerwca nastpia zmiana nazwy udziaowca spóki dominujcej Benefit Invest LTD z siedzib
w Dublinie – wczeniej nazwa spóki brzmiaa Company Assistance LTD.
24.3

Wynagrodzenia Czonków Zarz du Spóki

czna warto wynagrodze i innych wiadcze dla Czonków Zarzdu Spóki wyniosa:
W Spóce:
Wynagrodzenie

W spókach zale nych:

Inne
wiadczenia

Wynagrodzenie

Inne
wiadczenia

Razem

Okres od 01.01 do 30.06.2010
James Van Bergh

61

-

-

-

61

Razem

61

-

-

-

61

Okres od 01.01 do 30.06.2009
James Van Bergh

20

-

-

-

78

8

-

-

-

15

28

-

-

-

93

Marek Kamola
Razem

Inne informacje dotyczce kluczowego personelu kierowniczego, w tym dotyczce poyczek,
zaprezentowano w nocie nr 26.1.
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24.4

Wynagrodzenia Czonków Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku w Spóce nie wystpowaa Rada Nadzorcza.

24.5

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych

Audytorem dokonujcym badania oraz przegldu sprawozda finansowych Spóki jest Grant Thornton
Frckowiak Sp. z o.o.
Wynagrodzenie audytora z poszczególnych tytuów wynioso:

Badanie rocznych sprawozda finansowych
Przegld sprawozda finansowych
Doradztwo podatkowe (PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o.)
Pozostae usugi
Razem

24.6

od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

55
69
-

25
207
-

124

232

Zatrudnienie

Przecitne zatrudnienie w Spóce w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja
pracowników ksztatoway si nastpujco:

Pracownicy umysowi
Pracownicy fizyczni
Razem

Liczba pracowników przyjtych
Liczba pracowników zwolnionych (-)
Razem
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od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

112

62

-

-

112

62

od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

26

55

4

-

30

55
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25.

Zatwierdzenie do publikacji
Podpisy wszystkich Czonków Zarz du
Data

Imi i Nazwisko

Funkcja

Podpis

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporz dzenie sprawozdania finansowego
Data

Imi i Nazwisko
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Podpis
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37.3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010r. do
30 czerwca 2010r.
37.3.1. Raport niezalenego biegego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego sporzdzonego na dzie 30 czerwca 2010 r.
Opinia niezale nego biegego rewidenta
Dla Wspólników Benefit Systems Sp. z o.o.
1.

Przeprowadzilimy badanie zaczonego ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitaowej, w której jednostk dominujc jest Benefit Systems Sp. z o.o.
(Spóka Dominujca) z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, na które skada si skonsolidowany
bilans sporzdzony na dzie 30 czerwca 2010 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat,
skonsolidowane sprawozdanie z cakowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym
kapitale wasnym, skonsolidowany rachunek przepywów pieninych za okres od 1 stycznia
2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, informacje dodatkowe o przyjtych zasadach
rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce.

2.

Za sporzdzenie zgodnego z obowizujcymi przepisami ródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dziaalnoci Grupy Kapitaowej odpowiedzialny
jest Zarzd Spóki Dominujcej. Zarzd Spóki Dominujcej jest zobowizany do zapewnienia,
aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci Grupy
Kapitaowej speniay wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 roku o
rachunkowoci (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z póniejszymi zmianami)
(Ustawa). Obowizki z tym zwizane obejmuj: zaprojektowanie, wdroenie i zapewnienie
dziaania kontroli wewntrznej zwizanej ze sporzdzaniem i rzeteln prezentacj
skonsolidowanych sprawozda finansowych, dobór i zastosowanie odpowiedniej polityki
rachunkowoci oraz dokonywanie, uzasadnionych w danych okolicznociach, szacunków
ksigowych.

3.

Naszym zadaniem byo zbadanie zaczonego ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego i wyraenie opinii, na podstawie badania, czy sprawozdanie to jest prawidowe, to
znaczy zgodne z zastosowanymi zasadami (polityk) rachunkowoci, czy przedstawia rzetelnie
i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego Grupy Kapitaowej.
Badanie zaczonego ródrocznego skonsolidowanego
przeprowadzilimy stosownie do postanowie:

sprawozdania

finansowego

•

rozdziau 7 Ustawy,

•

krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajow Rad Biegych
Rewidentów.

Badanie to zaplanowalimy i przeprowadzilimy w taki sposób, aby uzyska racjonaln
pewno, e zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
nieprawidowoci. Badanie polegao na sprawdzeniu – w duym stopniu w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów potwierdzajcych kwoty i informacje zawarte w zbadanym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowao te ocen zastosowanych
przez jednostki powizane zasad (polityki) rachunkowoci, znaczcych szacunków
przeprowadzonych przez Zarzd Spóki Dominujcej, jak równie ocen ogólnej prezentacji
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uwaamy, e przeprowadzone przez nas
badanie dostarczyo wystarczajcych podstaw do wyraenia opinii o ródrocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
4.

Naszym zdaniem zbadane ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujce
dane liczbowe i objanienia sowne, we wszystkich istotnych aspektach:
•

282

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej
Grupy Kapitaowej na dzie 30 czerwca 2010 roku, jak te jej wyniku finansowego za
okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku,
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5.

•

sporzdzone zostao prawidowo, to jest zgodnie z zasadami (polityk) rachunkowoci,
wynikajcymi z Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci, Midzynarodowych
Standardów Sprawozdawczoci Finansowej oraz zwizanych z nimi interpretacji
ogoszonych w formie rozporzdze Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym
w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowoci i wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych,

•

jest zgodne co do formy i treci z obowizujcymi przepisami prawa.

Zapoznalimy si ze sporzdzonym przez Zarzd Spóki Dominujcej sprawozdaniem
z dziaalnoci Grupy Kapitaowej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.
Naszym zdaniem, sprawozdanie to jest kompletne i spenia w istotnych aspektach wymogi
art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowoci. Zawarte w tym sprawozdaniu z dziaalnoci kwoty
i informacje pochodzce ze zbadanego przez nas ródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego s z nim zgodne.

Justyna Komer-Fabi
Biegy Rewident nr 10964
Kluczowy biegy rewident przeprowadzajcy badanie w imieniu:
Grant Thornton Frckowiak Sp. z o.o.
Pozna, pl. Wiosny Ludów 2,
podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych, numer ewidencyjny 238
Pozna, dnia 1 padziernika 2010 roku
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37.3.2.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010r. do
30 czerwca 2010r.
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SKONSOLIDOWANY BILANS
30.06.2010

31.12.2009

AKTYWA
Aktywa trwae
Warto firmy
Wartoci niematerialne
Rzeczowe aktywa trwae

2.993

-

249

237

1.241

729

Nieruchomoci inwestycyjne

-

-

Inwestycje w jednostkach zalenych

-

500

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

-

-

Nalenoci i poyczki

671

1.208

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

Pozostae dugoterminowe aktywa finansowe

-

-

Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe

-

-

485

294

5.639

2.968

Zapasy

-

-

Nalenoci z tytuu umów o usug budowlan

-

-

13.643

9.613

Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwae
Aktywa obrotowe

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci
Nalenoci z tytuu biecego podatku dochodowego
Poyczki

-

565

344

330

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

Pozostae krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe
rodki pienine i ich ekwiwalenty
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday

30

289

5.232

2.893

-

-

Aktywa obrotowe

19.249

13.690

Aktywa razem

24.888

16.658
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SKONSOLIDOWANY BILANS (CD.)
30.06.2010

31.12.2009

PASYWA
Kapita wasny
Kapita podstawowy
Udziay wasne

2.205

2.205

-

-

Pozostae kapitay

1.694

1.694

Zyski zatrzymane:

9.843

4.706

4.706

-461

5.136

5.167

13.742

8.605

- zysk (strata) z lat ubiegych
- zysk (strata) netto przypadajcy udziaowcom jednostki
dominujcej
Kapita wasny przypadajcy udziaowcom jednostki
dominujcej
Udziay mniejszoci
Kapita wasny

-7

-

13.735

8.605

-

-

Zobowizania
Zobowizania dugoterminowe
Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune
Leasing finansowy

-

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

Pozostae zobowizania

-

-

Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

-

7

Zobowizania i rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych

-

-

Pozostae rezerwy dugoterminowe

-

Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe

-

-

Zobowi zania dugoterminowe

-

7

5.399

4.009

1.043

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

-

-

Leasing finansowy

-

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

212

39

-

-

4.501

3.997

-

-

Zobowizania krótkoterminowe
Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae
zobowizania
Zobowizania z tytuu biecego podatku dochodowego

Zobowizania i rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych
Pozostae rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe
Zobowizania zwizane z aktywami przeznaczonymi do
sprzeday
Zobowi zania krótkoterminowe

11.154

8.045

Zobowi zania razem

11.154

8.052

Pasywa razem

24.888

16.658
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Dziaalno kontynuowana
Przychody ze sprzeda y

73.495

39.993

-

-

73.490

39.993

4

-

59.852

36.233

-

-

59.852

36.233

-

-

Przychody ze sprzeday produktów
Przychody ze sprzeday usug
Przychody ze sprzeday towarów i materiaów
Koszt wasny sprzeda y
Koszt sprzedanych produktów
Koszt sprzedanych usug
Koszt sprzedanych towarów i materiaów
Zysk (strata) brutto ze sprzeda y

13.643

3.761

Koszty sprzeday

2.304

835

Koszty ogólnego zarzdu

3.789

2.647

Pozostae przychody operacyjne
Pozostae koszty operacyjne

18

-

761

26

Zysk (strata) ze sprzeday jednostek zalenych (+/-)
Zysk (strata) z dziaalno ci operacyjnej
Przychody finansowe

-

-

6.806

253

77

72

297

1

-

-

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

6.587

324

Podatek dochodowy

1.453

32

Zysk (strata) netto z dziaalno ci kontynuowanej

5.134

292

Koszty finansowe
Udzia w zysku (stracie) jednostek wycenianych metod praw
wasnoci (+/-)

Dziaalno zaniechana
Zysk (strata) netto z dziaalnoci zaniechanej
Zysk (strata) netto

-

-

5.134

292

5.136

292

-2

-

Zysk (strata) netto przypadajcy:
- udziaowcom podmiotu dominuj cego
- udziaowcom mniejszo ciowym

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDEN UDZIA
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

z dziaalnoci kontynuowanej
- podstawowy

24

1

- rozwodniony

24

1

- podstawowy

24

1

- rozwodniony

24

1

z dziaalnoci kontynuowanej i zaniechanej
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAKOWITYCH DOCHODÓW
od 01.01 do 30.06.2010
Zysk (strata) netto

od 01.01 do 30.06.2009

5.134

292

-

-

- dochody (straty) ujte w okresie w innych dochodach
cakowitych

-

-

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego

-

-

- dochody (straty) ujte w okresie w innych dochodach
cakowitych

-

-

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego

-

-

- kwoty ujte w wartoci pocztkowej pozycji
zabezpieczanych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.134

292

5.136

292

-2

-

Inne cakowite dochody
Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwaych
Aktywa finansowe dostpne do sprzeday:

Instrumenty zabezpieczajce przepywy rodków pieninych:

Rónice kursowe z wyceny jednostek dziaajcych zagranic
Rónice kursowe przeniesione do wyniku finansowego –
sprzeda jednostek zagranicznych
Udzia w innych dochodach cakowitych jednostek wycenianych
metod praw wasnoci
Podatek dochodowy odnoszcy si do skadników innych
dochodów cakowitych
Inne cakowite dochody po opodatkowaniu
Cakowite dochody
Cakowite dochody przypadajce:
- udziaowcom podmiotu dominuj cego
- udziaowcom mniejszo ciowym
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2.205

-

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda przeszacowanych
rodków trwaych)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem cakowite dochody

Saldo na dzie 30.06.2010 roku

-

-

-

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku

Udziay
wasne (-)

-

-

Razem transakcje z wacicielami

Inne cakowite dochody:
Inne cakowite dochody za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku
Podatek dochodowy odnoszcy si do skadników innych dochodów
cakowitych

-

Przekazanie wyniku finansowego na kapita

Transakcje z mniejszoci

Dywidendy

-

Podwyszenie kapitau zakadowego

2.205

-

Korekta bdu podstawowego

Saldo po zmianach

-

2.205

Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci

Saldo na dzie 01.01.2010 roku

Kapita
podstawowy

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

1.694

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.694

-

-

1.694

Pozostae
kapitay

Kapita wasny

9.843

-

13.742

-

5.136

-

-

5.136

-

-

-

-

-

8.605

-

-

8.605

Razem

-7

-

-2

-

-

-2

-5

-

-

-5

-

-

-

-

-

Udziau
mniejszo ci

13.735

-

5.136

-

-

5.136

-7

-

-

-7

-

8.605

-

-

8.605

Kapita wasny
razem
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5.136

-

-

5.136

-

-

-

-

-

4.706

-

-

4.706

Zyski
zatrzymane

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM (CD.)
Kapita wasny
Kapita
podstawowy
Saldo na dzie 01.01.2009 roku

Udziay
wasne (-)

Pozostae
kapitay

Zyski
zatrzymane

2.205

-

698

Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci

-

-

-

-

-

Korekta bdu podstawowego

-

-

-

-461

-461
5.438

Saldo po zmianach

2.996

Razem
5.899

2.205

-

698

2.535

Podwyszenie kapitau zakadowego

-

-

-

-

-

Dywidendy

-

-

-

-2.000

-2.000

Przekazanie wyniku finansowego na kapita

-

-

996

-996

-

Razem transakcje z wacicielami

-

-

996

-2.996

-2.000

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2009 roku

-

-

-

292

292

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem cakowite dochody

-

-

-

292

292

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzeda
przeszacowanych rodków trwaych)

-

-

-

-

-

2 205

-

1.694

-169

3.730

Inne cakowite dochody:
Inne cakowite dochody za okres od 01.01 do
30.06.2009 roku
Podatek dochodowy odnoszcy si do skadników
innych dochodów cakowitych

Saldo na dzie 30.06.2009 roku
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWÓW PIENINYCH
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Przepywy rodków pieni nych z dziaalnoci operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Korekty
Zmiany w kapitale obrotowym
Wpywy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych
Zapacone odsetki z dziaalnoci operacyjnej
Zapacony podatek dochodowy
rodki pieni ne netto z dziaalno ci operacyjnej

6.587

324

812

212

-1.777

-1.207

-

-

-

-

74

-712

5.695

-1.384

-39

-33

-

-

Przepywy rodków pieni nych z dziaalnoci inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartoci niematerialnych
Wpywy ze sprzeday wartoci niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwaych

-759

-323

Wpywy ze sprzeday rzeczowych aktywów trwaych

-

-

Wydatki na nabycie nieruchomoci inwestycyjnych

-

-

Wpywy ze sprzeday nieruchomoci inwestycyjnych

-

-

Wydatki netto na nabycie jednostek zalenych

-2.794

-

-

-

Otrzymane spaty poyczek udzielonych

243

100

Poyczki udzielone

Wpywy netto ze sprzeday jednostek zalenych

-85

-500

Wydatki na nabycie pozostaych aktywów finansowych

-

-

Wpywy ze sprzeday pozostaych aktywów finansowych

-

-

Wpywy z otrzymanych dotacji rzdowych

-

-

77

72

-

-

-3.357

-684

Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
rodki pieni ne netto z dziaalno ci inwestycyjnej

.

Przepywy rodków pieni nych z dziaalnoci finansowej
Wpywy netto z tytuu emisji akcji

-

-

Nabycie akcji wasnych

-

-

Wpywy z tytuu emisji dunych papierów wartociowych

-

-

Wykup dunych papierów wartociowych

-

-

Wpywy z tytuu zacignicia kredytów i poyczek

-

-

Spaty kredytów i poyczek

-

-

Spata zobowiza z tytuu leasingu finansowego

-

-

Odsetki zapacone

-

-

Dywidendy wypacone

-

-2.000

rodki pieni ne netto z dziaalno ci finansowej

-

-2.000

2.338

-4.068

2.878

4.545

-

-

5.217

477

Zmiana netto stanu rodków pieni nych i ich
ekwiwalentów
rodki pienine i ich ekwiwalenty na pocztek okresu
Zmiana stanu z tytuu rónic kursowych
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
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Wszystkie kwoty wyraĪone są w tysiącach záotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Informacje ogólne

a.

Informacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitaáowej oraz konsolidowanym
sprawozdaniu finansowym

Grupa Kapitaáowa Benefit System na dzieĔ sporządzenia skonsolidowanego Ğródrocznego
sprawozdania finansowego skáada siĊ ze spóáki dominującej Benefit Systems sp.z o.o. i jej spóáek
zaleĪnych; FitSport PolskaSp.z o.o., Vanity Style Sp.z o.o. i Multisport Benefit s.r.o.
Spóáka dominująca Grupy Kapitaáowej Benefit Systems z siedzibą w Warszawie zostaáa utworzona za
podstawie Aktu Notarialnego z dnia 2 grudnia 2005 roku (Repetytorium A nr 3806/2005). Spóáka
dominująca jest wpisana do rejestru przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym dla miasta St. Warszawy – XII Wydziaá Gospodarczy pod numerem KRS 0000254017.
Spóáce dominującej nadano numer statystyczny REGON 750721670.
Spóáka Benefit Systems od 2005 r. specjalizuje siĊ w dostarczaniu pracodawcom innowacyjnych,
nowatorskich rozwiązaĔ w zakresie pozapáacowych ĞwiadczeĔ pracowniczych w dziedzinie sportu
i rekreacji, kultury i rozrywki, jak równieĪ szytych na miarĊ programów kafeteryjnych. Podstawowym
przedmiotem dziaáalnoĞci spóáki dominującej wg Polskiej Klasyfikacji DziaáalnoĞci jest Pozostaáa
dziaáalnoĞü usáugowa gdzie indziej sklasyfikowana (PKD 2007) 9609Z.
ĝródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostaáo sporządzone po raz pierwszy i
obejmuje okres 6 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2010 roku. ĝródroczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zawiera dane porównywalne dla spóáki dominującej zgodnie ze stanem na
dzieĔ 31 grudnia 2009r w bilansie oraz za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku dla
danych w rachunku zysków i start, rachunku przepáywów pieniĊĪnych, zestawienia zmian w kapitale
wáasnym oraz sprawozdania z caákowitych dochodów.
Czas trwania Spóáki dominującej oraz jednostek wchodzących w skáad Grupy Kapitaáowej jest
nieoznaczony.
SKàAD GRUPY NA DZIEē 30.06.2010
W skáad Grupy wchodzi Benefit Systems Sp. z o.o. oraz nastĊpujące spóáki zaleĪne:

•

FitSport Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Canaletta 4– 100% udziaáów

•

Vanity Style Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Cioáka 17 lok.403 – 96 % udziaáów,

Spóáka FitSport Polska Sp. z o.o. specjalizuje siĊ w nowatorskich i motywujących pracowników
rozwiązaniach w zakresie pozapáacowych ĞwiadczeĔ pracowniczych, oraz usáug fitness bĊdących dla
kaĪdego pracodawcy narzĊdziem do budowania wiĊzi i zadowolenia pracowników oraz dbaáoĞci o
personel. Spóáka jest dystrybutorem produktów Benefit Systems sp. z o.o. przeznaczonych dla maáych
podmiotów gospodarczych.
Vanity Style Sp. z o.o. specjalizuje siĊ w motywujących pracowników rozwiązaniach w zakresie
pozapáacowych ĞwiadczeĔ pracowniczych w zakresie sportu a takĪe kultury i rozrywki. Spóáka
dostarcza do duĪych i Ğrednich podmiotów gospodarczych produkty i usáugi o innych parametrach i
innej charakterystyce niĪ Benefit Systems sp.z o.o.
Na dzieĔ 30 czerwca 2010 roku skáad Grupy przedstawiaá siĊ nastĊpująco:
Benefit Systems Sp. z o.o.

Fit Sport Polska Sp. z o.o. 100%

292

Vanity Style Sp. z o.o. 96%

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Na dzie 30 czerwca 2010 roku udzia w ogólnej liczbie gosów posiadany przez Grup w podmiotach
zalenych jest równy udziaowi Grupy w kapitaach tych jednostek. Wszystkie spóki s konsolidowane
metod pen.
b.

Skad Zarz du i Rady Nadzorczej Spóki dominuj cej

W skad Zarzdu Spóki na dzie zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj.
1 padziernika 2010 roku wchodzi:
James Van Berg – Prezes Zarzdu
Na dzie 30.06.2010 roku spóka nie posiadaa powoanej Rady Nadzorczej.
W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 1 padziernika 2010 roku skad Zarzdu Spóki nie uleg
zmianie.
ródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitaowej Benefit Systems
Sp. z o.o. zostaa objta Spóka dominujca oraz nastpujce spóki zalene:
Nazwa spóki zale nej

Udzia Grupy w kapitale:
30.06.2010

Siedziba

FitSport Polska Sp. z o.o.
VanityStyle Sp. z o.o.

ul. Canaletta 4, 00-097 Warszawa

100%

ul. Cioka 17 lok. 403, 01-445 Warszawa

96%

W okresie objtym ródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przeprowadzono
nastpujce transakcje, które miay wpyw na reorganizacj Grupy Kapitaowej:
•

Przejcie w dniu 24 maja 2010 roku jednostki VanityStyle Sp. z o.o.,spóka zalena

Spóka nie sporzdzaa w latach 2007 – 2009 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W
ocenie Zarzdu Spóki dane finansowe jednostki zalenej FitSport Polska Sp. z o.o.s nieistotne dla
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. czna warto aktywów spóki zalenej stanowi w
2009 roku 1,8% aktywów Grupy (2008 rok: 0,3%, 2007 rok: 1,8%).
Dane finansowe spóki FitSport Polska Sp. z o.o. w poszczególnych latach przedstawiaj si
nastpujco:
Aktywa

Zobowi zania

Kapita
wasny

Wynik finansowy
netto

Przychody ze sprzeda y
produktów

2009

310

104

206

-171

-

2008

28

96

-67

-2

-

2007

28

94

-65

-

-

c.

Zatwierdzenie do publikacji

Niniejsze ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzdzone za okres 01/01/201030/06/2010 (wraz z danymi porównawczymi) zostao zatwierdzone do publikacji przez Zarzd Spóki
dominujcej dnia 01.10.2010r.
2.

Podstawa sporz dzenia oraz zasady rachunkowo ci

a.

Podstawa sporz dzenia sprawozdania finansowego

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitaowej sporzdzone zostao
zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej (dalej „MSSF”),
zatwierdzonymi przez Uni Europejsk, obowizujcymi na dzie 30 czerwca 2010 roku.
Walut funkcjonaln Spóki dominujcej oraz walut prezentacji niniejszego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jest zoty polski, a wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych
polskich (o ile nie wskazano inaczej). Sprawozdania finansowe spóek zagranicznych dla celów
konsolidacji przeliczane s na walut polsk wedug zasad zaprezentowanych poniej w zasadach
rachunkowoci.
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ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostao sporzdzone przy zaoeniu
kontynuowania dziaalnoci gospodarczej przez spóki Grupy w dajcej si przewidzie przyszoci.
Na dzie zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie
istniej okolicznoci wskazujce na zagroenie kontynuowania dziaalnoci przez spóki wchodzce w
skad Grupy.
b.

Zmiany standardów lub interpretacji

Zmiany standardów lub interpretacji obowizujce i po raz pierwszy w sprawozdaniach za okresy
roczne rozpoczynajce si 1 stycznia 2010 roku
Na zasady rachunkowoci przyjte do sporzdzenia sprawozdania finansowego wpyw maj ponisze
nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, które obowizuj od 1 stycznia 2010 roku:
•

MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozda finansowych”,

•

MSSF 2 (zmiana) „Patnoci w formie akcji” – Zmiany dotyczce programów patnoci akcjami
organizowanych dla wielu jednostek grupy kapitaowej,

•

Zmiany do MSSF wynikajce z projektu corocznych poprawek („Annual improvements Project
2009”),

•

MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” i MSSF 3 „Poczenia
jednostek gospodarczych” - zmiany w standardach polegaj na nowym podejciu do: wartoci
firmy i wyceny kapitau mniejszoci – warto firmy jest rónic midzy sum zapaconej ceny i
wartoci godziwej kapitau mniejszoci a aktywami netto przejtej jednostki, kolejnych zakupów
udziaów po nabyciu kontroli (nie powoduj one powstania wartoci firmy), zmiany
zaakceptowane przez Komisj Europejsk dla sprawozda za okresy rozpoczynajce si po 30
czerwca 2009 roku,

•

MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” - dodatkowe wyjanienia, co moe
zosta uznane za instrument zabezpieczajcy i instrument zabezpieczany oraz nowe
wskazówki do oceny efektywnoci zabezpieczenia, (zmiany zaakceptowane przez Komisj
Europejsk dla sprawozda za okresy rozpoczynajce si po 30 czerwca 2009 roku),

•

nowa interpretacja KIMSF 12 „Umowy na usugi koncesjonowane” - interpretacja reguluje
ujmowanie aktywów i zobowiza wynikajcych z umów na usugi koncesjonowane przez
pastwo, (interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk dla sprawozda za okresy
rozpoczynajce si po 30 marca 2009 roku lub póniej),

•

nowa interpretacja KIMSF 15 „Umowy o dotyczce budowy nieruchomoci” - interpretacja
dotyczy ujmowania przychodów przez jednostki zajmujce si budow nieruchomoci,
(interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk dla sprawozda za okresy
rozpoczynajce si po 31 grudnia 2009 roku),

•

nowa interpretacja KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziaów w aktywach netto jednostki dziaajcej
za granic” - interpretacja reguluje rachunkowo zabezpiecze udziaów w aktywach netto
jednostek dziaajcych za granic, (interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk dla
sprawozda za okresy rozpoczynajce si po 30 czerwca 2009 roku),

•

nowa interpretacja KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych wacicielom” interpretacja reguluje sytuacje, w których dywidenda jest wypacana wacicielom inaczej ni
poprzez wypat rodków pieninych, (interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk
dla sprawozda za okresy rozpoczynajce si po 31 padziernika 2009 roku),

•

nowa interpretacja KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów” - interpretacja reguluje
ujmowanie aktywów otrzymanych od klientów w celu umoliwienia wiadczenia im usug lub
dostawy towarów, (interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk dla sprawozda za
okresy rozpoczynajce si po 31 padziernika 2009 roku).

Zastosowanie wyej wymienionych zmian standardów pozostaje bez wpywu na sprawozdanie
finansowe.
Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszy w ycie na dzie sporzdzenia sprawozdania
finansowego, i ich wpyw na sprawozdanie Spóki
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Nastpujce standardy i interpretacje, w wersji opublikowanej przez IASB obowizujce od 2009 roku
lub wczeniej, nie zostay zatwierdzone przez Uni Europejsk jako obowizujce dla sprawozda
sporzdzanych od 1 stycznia 2010 roku:
•

nowy MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” - nowy standard dotyczcy
instrumentów finansowy, docelowo majcy zastpi obecny MSR 39. Nowy standard zawiera
na razie tylko regulacje dotyczce klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych.

W ocenie Spóki powysze regulacje nie bd miay wpywu na sprawozdanie finansowe.
Do dnia sporzdzenia niniejszego sprawozdania finansowego zostay opublikowane nowe lub
znowelizowane standardy i interpretacje, obowizujce dla okresów rocznych nastpujcych po 2010
roku:
•

MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 stycznia 2010 lub póniej. Standard wprowadza dodatkowe zwolnienia
dotyczce wyceny aktywów z tytuu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych oraz oceny
charakteru umów leasingowych. Zmiany nie maj wpywu na sprawozdanie finansowe Grupy.

•

MSSF 1 „Zastosowanie Midzynarodowych Standardów Sprawozdawczoci Finansowej po raz
pierwszy” – „Ograniczone zwolnienie ze stosowania ujawnie wymaganych przez MSSF 7 dla
danych porównywalnych” - dodatkowe zwolnienia dla jednostek sporzdzajcych sprawozdania
wg MSSF po raz pierwszy w zakresie ujawnie dotyczcych instrumentów finansowych dla
okresów porównywalnych, (interpretacja zaakceptowana przez Komisj Europejsk dla
sprawozda za okresy rozpoczynajce si od 1 lipca 2010 roku lub póniej).

•

Zmiany wprowadzone przez IASB w ramach „Annual improvements project 2010”.

•

MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 lutego 2010 lub póniej. Standard wprowadza zmian w podejciu do
klasyfikacji instrumentów rozliczanych we wasnych instrumentach kapitaowych
denominowanych w walutach obcych. Zmiana nie bdzie miaa wpywu na sprawozdanie
finansowe.

•

MSR 24 (zmiana) „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powizanych” - data wejcia w
ycie: okresy roczne rozpoczynajce si 1 stycznia 2011 lub póniej. Zmiany w standardzie
zawieraj zwolnienia z ujawnie informacji dotyczcych jednostek kontrolowanych przez
pastwo oraz wprowadzaj now definicj podmiotów powizanych. Wedug wstpnej oceny
zastosowanie zmian nie bdzie miao istotnego wpywu na sprawozdanie finansowe.

•

MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” - data wejcia w ycie: okresy roczne
rozpoczynajce si 1 stycznia 2013 lub póniej. Nowy standard ma docelowo zastpi obecny
MSR 39. Opublikowana pierwsza cz MSSF 9 zawiera na razie tylko regulacje dotyczce
klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. SPóki jest w trakcie oceny wpywu tej zmiany na
sprawozdanie finansowe.

•

KIMSF 14 (zmiana) „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytuu okrelonych wiadcze,
minimalne wymogi finansowania” - data wejcia w ycie: okresy roczne rozpoczynajce si 1
stycznia 2011 lub póniej. Zmiana interpretacji wprowadza modyfikacj zasad w zakresie
ujmowania skadek wpaconych przed terminem. Zmiana nie bdzie miaa istotnego wpywu na
sprawozdanie finansowe.

•

KIMSF 19 „Regulowanie zobowiza instrumentami kapitaowymi” - data wejcia w ycie:
okresy roczne rozpoczynajce si 1 lipca 2010 lub póniej. Interpretacja reguluje postpowanie
w przypadkach, gdy zobowizanie jest rozliczane nie przez spat, lecz przez emisj wasnych
instrumentów kapitaowych jednostki. Wedug wstpnej oceny zastosowanie interpretacji nie
bdzie miao istotnego wpywu na sprawozdanie finansowe.
Grupa zamierza wdroy powysze regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania
przez standardy lub interpretacje.

c.

Zasady rachunkowo ci

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostao sporzdzone zgodnie z zasad kosztu
historycznego.
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Prezentacja sprawozda finansowych
ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Grupa
Kapitaowa prezentuje odrbnie „Skonsolidowany rachunek zysków i strat”, który zamieszczony jest
bezporednio przed „Skonsolidowanym sprawozdaniem z cakowitych dochodów”.
„Skonsolidowany rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast
„Skonsolidowany rachunek przepywów pieninych” sporzdzany jest metod poredni.
W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowoci lub korekty bdów,
Grupa prezentuje bilans sporzdzony dodatkowo na pocztek okresu porównawczego.
Segmenty operacyjne
„Segment branowy jest dajcym si wyodrbni obszarem dziaalnoci Spóki, w ramach którego
nastpuje wiadczenie usug, który podlega ryzyku i charakteryzuje si poziomem zwrotu z
poniesionych nakadów inwestycyjnych rónym od tych, które s waciwe dla innych segmentów
branowych.
Usugi wiadczone przez Grup s jednorodne. Informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym na poziomie caej Grupy s zgodne z informacjami dotyczcymi segmentu branowego.
Grupa nie wyodrbnia segmentów geograficznych, poniewa nie zajmuje si dystrybucj towarów lub
wiadczeniem usug w rónych rodowiskach ekonomicznych, które podlegaj rónym ryzykom oraz
charakteryzuj si odmiennym poziomem zwrotu z poniesionych nakadów inwestycyjnych. Krajem
macierzystym Grupy jest Polska.
Konsolidacja
ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje ródroczne sprawozdanie finansowe
Spóki dominujcej oraz ródroczne sprawozdania finansowe spóek, nad którymi Grupa sprawuje
kontrol tj. spóek zalenych, sporzdzone na dzie 30 czerwca 2010 roku. Przez kontrol rozumie si
zdolno wpywania na polityk finansow i operacyjn spóki zalenej w celu osignicia korzyci
ekonomicznych z jej dziaalnoci.
ródroczne sprawozdania finansowe Spóki dominujcej oraz spóek zalenych objtych ródrocznym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, sporzdza si na ten sam dzie bilansowy tj. na 30
czerwca 2010. W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych spóek
zalenych dokonuje si korekt majcych na celu ujednolicenie zasad rachunkowoci stosowanych
przez spók z zasadami stosowanymi przez Grup Kapitaow.
Wyczeniu z obowizku konsolidacji mog podlega spóki, których sprawozdania finansowe s
nieistotne z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaowej.
Spóka zalena jest równie wyczona z konsolidacji, jeeli zostaa nabyta i jest posiadana wycznie
z zamiarem jej odsprzeday w bliskiej przyszoci. Inwestycje w spókach zalenych zaklasyfikowane
jako przeznaczone do sprzeday ujmuje si zgodnie z MSSF 5.
Spóki zalene obejmowane s konsolidacj metod pen.
Metoda konsolidacji penej polega na czeniu sprawozda finansowych Spóki dominujcej oraz
spóek zalenych poprzez zsumowanie, w penej wartoci, poszczególnych pozycji aktywów,
zobowiza, kapitau wasnego, przychodów oraz kosztów. W celu zaprezentowania Grupy
Kapitaowej w taki sposób, jak gdyby stanowia ona pojedyncz jednostk gospodarcz dokonuje si
nastpujcych wycze:
•

na moment nabycia kontroli warto bilansowa inwestycji w spók zalen wyczana jest z t
czci kapitau wasnego spóki zalenej, która odpowiada udziaowi Spóki dominujcej i
ujmowana jest warto firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3,

•

okrelane s i prezentowane oddzielnie udziay mniejszoci,

•

salda rozlicze midzy spókami Grupy Kapitaowej i transakcje (przychody, koszty, dywidendy)
wycza si w caoci,
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•

wyczeniu podlegaj zyski i straty z tytuu transakcji zawieranych wewntrz Grupy Kapitaowej,
które s ujte w wartoci bilansowej aktywów takich jak zapasy i rodki trwae. Straty z tytuu
transakcji wewntrz Grupy analizowane s pod ktem utraty wartoci aktywów z perspektywy
Grupy,

•

ujmuje si podatek odroczony z tytuu rónic przejciowych wynikajcych z wyczenia zysków i
strat osignitych na transakcjach zawartych wewntrz Grupy Kapitaowej (zgodnie z MSR 12).

Udziay mniejszoci wykazywane s w odrbnej pozycji kapitaów wasnych i obejmuj t cz
aktywów netto spóek zalenych, które przypadaj na podmioty inne ni spóki Grupy Kapitaowej.
Zyski spóek zalenych, osignite w okresach póniejszych, rozliczane s w pierwszej kolejnoci na
Spók dominujc do momentu pokrycia strat uprzednio przejtych od mniejszoci.
Transakcje z mniejszoci, które nie skutkuj utrat kontroli przez Spók dominujc, Grupa traktuje
jako transakcje kapitaowe.
Sprzeda udziaów na rzecz udziaowców mniejszociowych nie wpywa na rachunek zysków i strat.
Rónica pomidzy cen sprzeday a wartoci bilansow aktywów netto spóki zalenej,
przypadajcych na udziay sprzedane mniejszoci, ujmowana jest bezporednio w kapitale w pozycji
wynik z lat ubiegych.
Nabycie udziaów od mniejszoci nie skutkuje powstaniem wartoci firmy. Rónica pomidzy cen
nabycia a wartoci bilansow aktywów netto nabytych od mniejszoci ujmowana jest bezporednio w
kapitale w pozycji wynik z lat ubiegych.
Poczenia jednostek gospodarczych
Transakcje poczenia jednostek gospodarczych, wchodzce w zakres MSSF 3, rozliczane s metod
nabycia.
Na dzie objcia kontroli aktywa i pasywa jednostki przejmowanej s wyceniane wedug wartoci
godziwej oraz zgodnie z MSSF 3 identyfikowane s aktywa i zobowizania, wraz z zobowizaniami
warunkowymi, bez wzgldu na to czy byy one ujawniane w sprawozdaniu finansowym przed
przejciem.
Nadwyka ceny nabycia (kosztu poczenia) ponad warto godziw moliwych do zidentyfikowania
przejtych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach skonsolidowanego bilansu jako warto
firmy. Warto firmy odpowiada patnoci dokonanej przez przejmujcego w oczekiwaniu na przysze
korzyci ekonomiczne z tytuu aktywów, których nie mona pojedynczo zidentyfikowa ani osobno
uj. Po pocztkowym ujciu warto firmy zostaje wyceniona wedug ceny nabycia pomniejszonej o
czne odpisy z tytuu utraty wartoci.
W przypadku gdy cena nabycia (koszt poczenia) jest nisza od wartoci godziwej moliwych do
zidentyfikowania przejtych aktywów netto jednostki, rónica ujmowana jest niezwocznie w rachunku
zysków i strat. Grupa ujmuje zysk z przejcia w pozycji pozostaych przychodów operacyjnych.
W przypadku pocze jednostek znajdujcych si pod wspóln kontrol, Grupa nie stosuje regulacji
wynikajcych z MSSF 3, lecz rozlicza takie transakcje metod czenia udziaów w nastpujcy
sposób:
•

aktywa i pasywa jednostki przejmowanej ujmowane s w wartoci bilansowej. Za warto
bilansow uznaje si raczej t warto, która okrelona zostaa pierwotnie przez podmiot
kontrolujcy, ni wartoci wynikajce z jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki
przejmowanej,

•

wartoci niematerialne oraz zobowizania warunkowe ujmowane s na zasadach stosowanych
przez jednostk przed poczeniem, zgodnie z waciwymi MSSF,

•

nie powstaje warto firmy - rónica pomidzy kosztem poczenia a nabytym udziaem
aktywów netto jednostki kontrolowanej ujmowana jest bezporednio w kapitale, w pozycji wynik
z lat ubiegych,

•

udziay mniejszoci wyceniane s w proporcji do wartoci bilansowej aktywów netto
kontrolowanej jednostki,
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•

dokonywane jest przeksztacenie danych porównawczych w taki sposób, jakby poczenie miao
miejsce na pocztek okresu porównawczego. Jeeli data powstania stosunku
podporzdkowania nad jednostk jest póniejsza ni pocztek okresu porównawczego, dane
porównawcze prezentowane s od momentu, kiedy po raz pierwszy powsta stosunek
podporzdkowania.

Transakcje w walutach obcych
ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w zotym polskim (PLN),
który jest równie walut funkcjonaln Spóki dominujcej.
Transakcje wyraone w walutach innych ni polski zoty s przeliczane na zote polskie przy
zastosowaniu kursu obowizujcego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot).
Na dzie bilansowy pozycje pienine wyraone w walutach innych ni polski zoty s przeliczane na
zote polskie przy zastosowaniu kursu zamknicia obowizujcego na koniec okresu
sprawozdawczego tj. redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Niepienine pozycje bilansowe ujmowane wedug kosztu historycznego, wyraonego w walucie
obcej, s wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji.
Niepienine pozycje bilansowe ewidencjonowane wedug wartoci godziwej, wyraonej w walucie
obcej, wyceniane s wedug kursu wymiany z dnia ustalenia wartoci godziwej tj. redniego kursu
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rónice kursowe powstae z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieninych innych ni
instrumenty pochodne, ujmowane s odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w
kwocie netto, za wyjtkiem rónic kursowych kapitalizowanych w wartoci aktywów w przypadkach
okrelonych zasadami rachunkowoci (przedstawione w punkcie dotyczcym kosztów finansowania
zewntrznego).
Rónice kursowe z wyceny instrumentów pochodnych wyraonych w walucie obcej ujmowane s w
rachunku zysków i strat, o ile nie stanowi zabezpieczenia przepywów pieninych. Instrumenty
pochodne zabezpieczajce przepywy pienine ujmowane s zgodnie z zasadami rachunkowoci
zabezpiecze.
Na dzie bilansowy aktywa i zobowizania zagranicznych jednostek zalenych s przeliczane na
walut polsk po kursie zamknicia obowizujcym na dzie bilansowy tj. po rednim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Warto firmy powstaa z przejcia kontroli nad jednostk zagraniczn traktowana jest jak aktywa i
zobowizania jednostki zagranicznej i podlega przeliczeniu po kursie zamknicia obowizujcym na
dzie bilansowy tj. po rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rachunek zysków i strat jednostki zagranicznej jest przeliczany po przecitnym kursie wymiany za
dany rok obrotowy, o ile nie wystpiy znaczne wahania kursów wymiany. W przypadku znacznych
waha kursów, dla transakcji ujtych w rachunku zysków i strat stosowany jest kurs wymiany z dnia
zawarcia transakcji.
Rónice kursowe powstae w wyniku przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki zagranicznej
s ujmowane w innych cakowitych dochodach i akumulowane w oddzielnej pozycji kapitau wasnego
a do momentu zbycia jednostki zagranicznej. W momencie zbycia jednostki zagranicznej rónice
kursowe z przeliczenia zakumulowane w kapitale wasnym s reklasyfikowane do rachunku zysków i
strat i ujmowane jako korekta zysku lub straty ze zbycia jednostki zagranicznej.
Koszty finansowania zewntrznego
Koszty finansowania, które mona bezporednio przyporzdkowa nabyciu, budowie lub wytworzeniu
dostosowywanego skadnika aktywów, aktywuje si jako cz ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
tego skadnika aktywów. Na koszty finansowania zewntrznego skadaj si odsetki oraz zyski lub
straty z tytuu rónic kursowych do wysokoci, która koryguje koszty odsetek.
Powysze zasady Grupa stosuje prospektywnie poczwszy od 1 stycznia 2010 roku.
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Warto firmy
Warto firmy ujmowana jest jako nadwyka ceny nabycia (kosztu poczenia) ponad warto
godziw moliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki przejmowanej (patrz podpunkt
dotyczcy pocze jednostek gospodarczych). Wartoci firmy nie amortyzuje si, zamiast tego
corocznie przeprowadzany jest test na utrat wartoci zgodnie z MSR 36 (patrz podpunkt dotyczcy
utraty wartoci niefinansowych aktywów trwaych).
Wartoci niematerialne
Wartoci niematerialne obejmujprzede wszystkim oprogramowanie komputerowe. oraz pozostae
wartoci niematerialne, które speniaj kryteria ujcia okrelone w MSR 38. W pozycji tej wykazywane
s równie wartoci niematerialne, które nie zostay jeszcze oddane do uytkowania (wartoci
niematerialne w trakcie wytwarzania).
Wartoci niematerialne na dzie bilansowy wykazywane s wedug ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci. Wartoci
niematerialne o okrelonym okresie uytkowania amortyzowane s metod liniow przez okres ich
ekonomicznej uytecznoci. Okresy uytkowania poszczególnych wartoci niematerialnych
poddawane s corocznej weryfikacji, a w razie koniecznoci korygowane od pocztku nastpnego
roku obrotowego.
Przewidywany okres uytkowania dla poszczególnych grup wartoci niematerialnych wynosi:
Grupa
Oprogramowanie komputerowe

Okres
5 lat

Koszty zwizane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach póniejszych, ujmowane s
jako koszt okresu w momencie ich poniesienia.
Koszty prac badawczych s ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Zyski lub straty wynike ze zbycia wartoci niematerialnych s okrelane jako rónica pomidzy
przychodami ze sprzeday a wartoci netto tych wartoci niematerialnych i s ujmowane w rachunku
zysków i strat w pozostaych przychodach lub kosztach operacyjnych.
Rzeczowe aktywa trwae
Rzeczowe aktywa trwae pocztkowo ujmowane s wedug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Cen nabycia zwikszaj wszystkie koszty zwizane bezporednio z zakupem i przystosowaniem
skadnika majtku do stanu zdatnego do uytkowania.
Po pocztkowym ujciu rzeczowe aktywa trwae, za wyjtkiem gruntów, wykazywane s wedug ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujce z tytuu utraty
wartoci. Rzeczowe aktywa trwae w trakcie wytwarzania nie podlegaj amortyzacji do czasu
zakoczenia budowy lub montau i przekazania rodka trwaego do uywania.
Amortyzacja jest naliczana metod liniow przez szacowany okres uytkowania danego skadnika
aktywów, który dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwaych wynosi:
Grupa

Okres

Maszyny i urzdzenia

2,5 roku

Pozostae rodki trwae

5 – 10 lat

Rozpoczcie amortyzacji nastpuje w miesicu nastpnym po miesicu, w którym rodek trway jest
oddany do uytkowania. Ekonomiczne okresy uytecznoci oraz metody amortyzacji s weryfikowane
raz w roku, powodujc ewentualn korekt odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach.
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwaych moe zosta usunita z bilansu po dokonaniu jej zbycia
lub w przypadku, gdy nie s spodziewane adne ekonomiczne korzyci wynikajce z dalszego
uytkowania takiego skadnika aktywów. Zyski lub straty wynike ze sprzeday, likwidacji lub
zaprzestania uytkowania rodków trwaych s okrelane jako rónica pomidzy przychodami ze
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sprzeday a wartoci netto tych rodków trwaych i s ujmowane w rachunku zysków i strat w
pozostaych przychodach lub kosztach operacyjnych.
Aktywa w leasingu
Umowy leasingu finansowego, na mocy której nastpuje przeniesienie na Grup zasadniczo caego
ryzyka i poytków wynikajcych z posiadania przedmiotu leasingu, s ujmowane w aktywach oraz
zobowizaniach na dzie rozpoczcia okresu leasingu. Warto aktywów oraz zobowiza okrelana
jest na dzie rozpoczcia leasingu wedug niszej z nastpujcych dwóch wartoci: wartoci godziwej
rodka trwaego stanowicego przedmiot leasingu lub wartoci biecej minimalnych opat
leasingowych.
Minimalne opaty leasingowe rozdziela si pomidzy koszty finansowe i zmniejszenie salda
zobowizania z tytuu leasingu w sposób umoliwiajcy uzyskanie staej stopy odsetek w stosunku do
niespaconego salda zobowizania. Warunkowe opaty leasingowe s ujmowane w kosztach okresu,
w którym je poniesiono.
rodki trwae uytkowane na mocy umów leasingu finansowego s amortyzowane wedug takich
samych zasad jak stosowane do wasnych aktywów Grupy. W sytuacji jednak, gdy brak jest
wystarczajcej pewnoci, e Grupa uzyska tytu wasnoci przed kocem okresu leasingu wówczas
dany skadnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres uytkowania
rodka trwaego lub okres leasingu.
Utrata wartoci niefinansowych aktywów trwaych
Corocznemu testowi na utrat wartoci podlegaj nastpujce skadniki aktywów:
•

warto firmy, przy czym po raz pierwszy test na utrat wartoci przeprowadza si do koca
okresu, w którym miao miejsce poczenie,

•

wartoci niematerialne o nieokrelonym okresie uytkowania oraz

•

wartoci niematerialne, które jeszcze nie s uytkowane.

W odniesieniu do pozostaych skadników wartoci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwaych dokonywana jest coroczna ocena, czy wystpiy przesanki, które mog wiadczy o utracie
ich wartoci. W razie stwierdzenia, e jakie zdarzenia lub okolicznoci mog wskazywa na trudno
w odzyskaniu wartoci bilansowej danego skadnika aktywów, przeprowadzany jest test na utrat
wartoci.
Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utrat wartoci aktywa grupowane s na najniszym poziomie,
na jakim generuj przepywy pienine niezalenie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. orodki
wypracowujce przepywy pienine). Skadniki aktywów samodzielnie generujce przepywy
pienine testowane s indywidualnie.
Warto firmy jest alokowana do tych orodków wypracowujcych rodki pienine, z których
oczekuje si korzyci synergii wynikajcych z poczenia jednostek gospodarczych, przy czym
orodkami wypracowujcymi przepywy pienine s co najmniej segmenty operacyjne.
Jeeli warto bilansowa przekracza szacowan warto odzyskiwaln aktywów bd orodków
wypracowujcych rodki pienine, do których aktywa te nale, wówczas warto bilansowa jest
obniana do poziomu wartoci odzyskiwalnej. Warto odzyskiwalna odpowiada wyszej z
nastpujcych dwóch wartoci: wartoci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeday lub wartoci
uytkowej. Przy ustalaniu wartoci uytkowej, szacowane przysze przepywy pienine s
dyskontowane do wartoci biecej przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlajcej aktualne
oceny rynkowe wartoci pienidza w czasie oraz ryzyka zwizanego z danym skadnikiem aktywów.
Odpis z tytuu utraty wartoci w pierwszej kolejnoci przypisywany jest do wartoci firmy. Pozostaa
kwota odpisu obnia proporcjonalnie warto bilansow aktywów wchodzcych do orodka
wypracowujcego przepywy.
Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci s ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji
pozostaych kosztów operacyjnych.

300

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Odpisy aktualizujce warto firmy nie podlegaj odwróceniu w kolejnych okresach. W przypadku
pozostaych skadników aktywów, na kolejne dni bilansowe oceniane s przesanki wskazujce na
moliwo odwrócenia odpisów aktualizujcych. Odwrócenie odpisu ujmowane jest w rachunku
zysków i strat w pozycji pozostaych przychodów operacyjnych.
Instrumenty finansowe
Instrumentem finansowym jest kada umowa, która skutkuje powstaniem skadnika aktywów
finansowych u jednej ze stron i jednoczenie zobowizania finansowego lub instrumentu kapitaowego
u drugiej ze stron.
Skadnik aktywów finansowych lub zobowizanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Grupa
staje si stron umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzeday aktywów i
zobowiza finansowych ujmuje si na dzie zawarcia transakcji.
Skadnik aktywów finansowych wycza si z bilansu w przypadku, gdy wynikajce z zawartej umowy
prawa do korzyci ekonomicznych i ryzyka z niej wynikajce zostay zrealizowane, wygasy lub Grupa
si ich zrzeka.
Grupa wycza z bilansu zobowizanie finansowe wtedy, gdy zobowizanie wygaso, to znaczy, kiedy
obowizek okrelony w umowie zosta wypeniony, umorzony lub wygas.
Na dzie nabycia aktywa i zobowizania finansowe Grupa wycenia w wartoci godziwej, czyli
najczciej wedug wartoci godziwej uiszczonej zapaty w przypadku skadnika aktywów lub
otrzymanej kwoty w przypadku zobowizania. Koszty transakcji Grupa wcza do wartoci
pocztkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiza finansowych, poza kategori aktywów i
zobowiza wycenianych w wartoci godziwej poprzez rachunek zysków i strat.
Na dzie bilansowy aktywa
przedstawionych poniej.

oraz

zobowizania

finansowe

wyceniane

s

wedug

zasad

Aktywa finansowe
Dla celów wyceny po pocztkowym ujciu, aktywa finansowe inne ni instrumenty pochodne
zabezpieczajce, Spóka klasyfikuje z podziaem na:
•

poyczki i nalenoci,

•

aktywa finansowe wyceniane wedug wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat,

•

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci oraz

•

aktywa finansowe dostpne do sprzeday.

Kategorie te okrelaj zasady wyceny na dzie bilansowy oraz ujcie zysków lub strat z wyceny w
rachunku zysków i strat lub w innych cakowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w rachunku
zysków i strat prezentowane s jako przychody lub koszty finansowe, za wyjtkiem odpisów
aktualizujcych nalenoci z tytuu dostaw i usug, które prezentowane s jako pozostae koszty
operacyjne.
Wszystkie aktywa finansowe, za wyjtkiem wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek zysków i
strat, podlegaj ocenie na kady dzie bilansowy ze wzgldu na wystpienie przesanek utraty ich
wartoci. Skadnik aktywów finansowych podlega odpisom aktualizujcym, jeeli istniej obiektywne
dowody wiadczce o utracie jego wartoci. Przesanki utraty wartoci analizowane s dla kadej
kategorii aktywów finansowych odrbnie, co zostao zaprezentowane poniej.
Poyczki i nalenoci to niebdce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o ustalonych lub
moliwych do okrelenia patnociach, które nie s kwotowane na aktywnym rynku. Poyczki i
nalenoci wyceniane s wedug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy
procentowej. Wycena krótkoterminowych nalenoci odbywa si w wartoci wymagajcej zapaty ze
wzgldu na nieznaczce efekty dyskonta.
Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii poyczek i nalenoci wykazywane s w bilansie jako:
•

aktywa dugoterminowe w pozycji „Nalenoci i poyczki” oraz
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•

aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Poyczki”, „Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae nalenoci” oraz „ rodki pienine i ich ekwiwalenty”.

Odpisy na nalenoci wtpliwe szacowane s, gdy cignicie penej kwoty nalenoci przestao by
prawdopodobne. Znaczce salda nalenoci podlegaj indywidualnej ocenie w przypadku duników
zalegajcych z zapat lub gdy uzyskano obiektywne dowody, e dunik moe nie uici nalenoci
(np. trudna sytuacja finansowa dunika, proces sdowy przeciwko dunikowi, niekorzystne dla
dunika zmiany otoczenia gospodarczego).
Aktywa finansowe wyceniane wedug wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat obejmuj
aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu lub wyznaczone przy pocztkowym ujciu do
wyceny w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat ze wzgldu na spenienie kryteriów
okrelonych w MSR 39.
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci to niebdce instrumentami pochodnymi aktywa
finansowe, z ustalonymi lub moliwymi do okrelenia patnociami oraz o ustalonym terminie
wymagalnoci, wzgldem których Spóka ma zamiar i jest w stanie utrzyma w posiadaniu do upywu
terminu wymagalnoci, z wyczeniem aktywów zaklasyfikowanych do poyczek i nalenoci.
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci wyceniane s wedug zamortyzowanego kosztu z
zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeeli wystpuj dowody wskazujce na
moliwo wystpienia utraty wartoci inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalnoci (np. ocena
zdolnoci kredytowej spóek emitujcych obligacje), aktywa wyceniane s w wartoci biecej
szacowanych przyszych przepywów pieninych. Zmiany wartoci bilansowej inwestycji, cznie z
odpisami aktualizujcymi z tytuu utraty wartoci, ujmowane s w rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe dostpne do sprzeday to niebdce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe,
które zostay wyznaczone jako dostpne do sprzeday lub nie kwalifikuj si do adnej z powyszych
kategorii aktywów finansowych.
Akcje spóek nienotowanych wyceniane s w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytuu utraty
wartoci, ze wzgldu na brak moliwoci wiarygodnego oszacowania ich wartoci godziwej. Odpisy
aktualizujce ujmowane s w rachunku zysków i strat.
Wszystkie inne aktywa finansowe dostpne do sprzeday wyceniane s w wartoci godziwej. Zyski i
straty z wyceny ujmowane s jako inne cakowite dochody i kumulowane w kapitale z aktualizacji
wyceny aktywów finansowych dostpnych do sprzeday, za wyjtkiem odpisów z tytuu utraty wartoci
oraz rónic kursowych od aktywów pieninych, które ujmowane s w rachunku zysków i strat. W
rachunku zysków i strat ujmowane s równie odsetki, które byyby rozpoznane przy wycenie tych
skadników aktywów finansowych wedug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody
efektywnej stopy procentowej.
Odwrócenie odpisów z tytuu utraty wartoci aktywów finansowych dostpnych do sprzeday
ujmowane jest w innych cakowitych dochodach, za wyjtkiem odpisów aktualizujcych warto
instrumentów dunych, których odwrócenie ujmowane jest w rachunku zysków i strat, jeeli wzrost
wartoci instrumentu moe by obiektywnie czony ze zdarzeniem nastpujcym po rozpoznaniu
utraty wartoci.
W momencie wyczenia skadnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujte poprzednio w
innych cakowitych dochodach, przenoszone s z kapitau wasnego do rachunku zysków i strat oraz
prezentowane s w innych cakowitych dochodach jako reklasyfikacja z tytuu przeniesienia do wyniku
finansowego.
Zobowizania finansowe
Zobowizania finansowe inne ni instrumenty pochodne zabezpieczajce, wykazywane s w
nastpujcych pozycjach bilansu:
•

kredyty, poyczki, inne instrumenty dune,

•

leasing finansowy,

•

zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowizania oraz
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•

pochodne instrumenty finansowe.

Po pocztkowym ujciu zobowizania finansowe wyceniane s wedug zamortyzowanego kosztu z
zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, za wyjtkiem zobowiza finansowych
przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek
zysków i strat. Do kategorii zobowiza finansowych wycenianych w wartoci godziwej przez
rachunek zysków i strat Spóka zalicza instrumenty pochodne inne ni instrumenty zabezpieczajce.
Krótkoterminowe zobowizania z tytuu dostaw i usug wyceniane s w wartoci wymagajcej zapaty
ze wzgldu na nieznaczce efekty dyskonta.
Zyski i straty z wyceny zobowiza finansowych ujmowane s w rachunku zysków i strat w
dziaalnoci finansowej.
rodki pienine i ich ekwiwalenty
rodki pienine i ich ekwiwalenty obejmuj gotówk w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty
patne na danie oraz krótkoterminowe inwestycje o duej pynnoci (do 3 miesicy), atwo
wymienialne na gotówk, dla których ryzyko zmiany wartoci jest nieznaczne.
Aktywa trwae zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday
Aktywa trwae (grupy aktywów trwaych) s klasyfikowane przez Grup jako przeznaczone do
sprzeday, jeeli ich warto bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji
sprzeday a nie poprzez dalsze uytkowanie. Warunek ten uznaje si za speniony wycznie
wówczas, gdy skadnik aktywów (grupa aktywów) jest dostpny w swoim obecnym stanie do
natychmiastowej sprzeday, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo przyjtych warunków
sprzeday, a wystpienie transakcji sprzeday jest wysoce prawdopodobne w cigu roku od momentu
zmiany klasyfikacji.
Aktywa trwae zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday wyceniane s w niszej z dwóch
wartoci: wartoci bilansowej lub wartoci godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa
trwae zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z
tytuu odroczonego podatku dochodowego, wyceniane s wedug tych samych zasad rachunkowoci,
jakie byy stosowane przez Grup przed zaklasyfikowaniem do aktywów trwaych przeznaczonych do
sprzeday. Aktywa trwae zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeday nie podlegaj
amortyzacji.
Kapita wasny
Kapita podstawowy wykazywany jest w wartoci nominalnej udziaów, zgodnie z umow Spóki oraz
wpisem do Krajowego Rejestru Sdowego.
W zyskach zatrzymanych wykazywane s wyniki z lat ubiegych oraz wynik finansowy biecego roku.
wiadczenia pracownicze
Wykazywane w bilansie zobowizania i rezerwy na wiadczenia pracownicze obejmuj rezerwy na
niewykorzystane urlopy, zobowizania z tytuu ubezpiecze i innych wiadcze.
Rezerwy na niewykorzystane urlopy
Grupa tworzy rezerw na koszty kumulowanych patnych nieobecnoci, które bdzie musiaa ponie
w wyniku niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie naroso na dzie
bilansowy. Rezerwa na niewykorzystane urlopy stanowi rezerw krótkoterminow i nie podlega
dyskontowaniu.
Rezerwy, zobowizania i aktywa warunkowe
Rezerwy tworzone s wówczas, gdy na Grupie ciy istniejcy obowizek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikajcy ze zdarze przeszych, i gdy prawdopodobne jest, e wypenienie tego
obowizku spowoduje konieczno wypywu korzyci ekonomicznych oraz mona dokona
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowizania. Termin poniesienia oraz kwota wymagajca
uregulowania moe by niepewna.
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Rezerwy tworzy si m.in. na nastpujce tytuy:
•

toczce si postpowania sdowe oraz sprawy sporne.

Nie tworzy si rezerw na przysze straty operacyjne.
Rezerwy ujmuje si w wartoci szacowanych nakadów niezbdnych do wypenienia obecnego
obowizku, na podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostpnych na dzie sporzdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym dotyczcych ryzyka oraz stopnia niepewnoci.
W przypadku, gdy wpyw wartoci pienidza w czasie jest istotny, wielko rezerwy jest ustalana
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszych przepywów pieninych do wartoci biecej,
przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlajcej aktualne oceny rynkowe wartoci pienidza
w czasie oraz ewentualnego ryzyka zwizanego z danym zobowizaniem. Jeeli zastosowana zostaa
metoda polegajca na dyskontowaniu, zwikszenie rezerwy w zwizku z upywem czasu jest
ujmowane jako koszt finansowy.
Jeeli Grupa spodziewa si, e koszty objte rezerw zostan zwrócone, na przykad na mocy umowy
ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrbny skadnik aktywów, ale tylko wówczas,
gdy istnieje wystarczajca pewno, e zwrot ten rzeczywicie nastpi. Jednake warto tego aktywa
nie moe przewyszy kwoty rezerwy.
W przypadku, gdy wydatkowanie rodków w celu wypenienia obecnego obowizku nie jest
prawdopodobne, kwoty zobowizania warunkowego nie ujmuje si w bilansie, za wyjtkiem
zobowiza warunkowych identyfikowanych w procesie poczenia jednostek gospodarczych w
ramach alokacji kosztu poczenia zgodnie z MSSF 3.
Rozliczenia midzyokresowe
Grupa wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Rozliczenia midzyokresowe” opacone z góry koszty
dotyczce przyszych okresów sprawozdawczych.
W pozycji „Rozlicze midzyokresowych” zawartej w pasywach bilansu prezentowane s przychody
przyszych okresów oraz bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów przede wszystkim z tytuu usug
niezafakturowanych.
Przychody ze sprzeday
Przychody ze sprzeday ujmowane s w wartoci godziwej zapat otrzymanych lub nalenych
i reprezentuj nalenoci za usugi dostarczone w ramach normalnej dziaalnoci gospodarczej, po
pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usug oraz inne podatki zwizane ze sprzeda.
Przychody s ujmowane w takiej wysokoci, w jakiej jest prawdopodobne, e Spóka uzyska korzyci
ekonomiczne zwizane z dan transakcj oraz gdy kwot przychodów mona wyceni w wiarygodny
sposób.
Sprzeda usug
Przychody ze sprzeday usug ujmowane s, jeeli spenione zostay nastpujce warunki:
•

kwot przychodów mona wyceni w wiarygodny sposób,

•

istnieje prawdopodobiestwo, e Spóka uzyska korzyci ekonomiczne z tytuu transakcji oraz

•

koszty poniesione oraz te, które zostan poniesione w zwizku z transakcj, mona wyceni w
wiarygodny sposób.

Odsetki i dywidendy
Przychody z tytuu odsetek ujmowane s sukcesywnie w miar ich narastania zgodnie z metod
efektywnej stopy procentowej. Dywidendy s ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub
udziaowców do ich otrzymania.
Koszty operacyjne
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Koszty operacyjne s ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasad wspómiernoci
przychodów i kosztów. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym koszty
wedug miejsc powstawania.
Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym)
Na obowizkowe obcienia wyniku finansowego skadaj si: podatek dochodowy biecy oraz
odroczony, który nie zosta ujty w innych dochodach cakowitych lub bezporednio w kapitale.
Biece obcienie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa róni si od ksigowego zysku
(straty) brutto w zwizku z czasowym przesuniciem przychodów podlegajcych opodatkowaniu i
kosztów stanowicych koszty uzyskania przychodów do innych okresów oraz wyczeniem pozycji
kosztów i przychodów, które nigdy nie bd podlegay opodatkowaniu. Obcienia podatkowe s
wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowizujce w danym roku obrotowym.
Podatek odroczony jest wyliczany metod bilansow jako podatek podlegajcy zapaceniu lub
zwrotowi w przyszoci na rónicach pomidzy wartociami bilansowymi aktywów i pasywów a
odpowiadajcymi im wartociami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy
opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich rónic przejciowych
podlegajcych opodatkowaniu, natomiast skadnik aktywów z tytuu podatku odroczonego jest
rozpoznawany do wysokoci, w jakiej jest prawdopodobne, e bdzie mona pomniejszy przysze
zyski podatkowe o rozpoznane ujemne rónice przejciowe. Nie ujmuje si aktywów ani rezerwy, jeli
rónica przejciowa wynika z pocztkowego ujcia skadnika aktywów lub zobowiza w transakcji,
która nie jest poczeniem jednostek gospodarczych oraz która w czasie jej wystpienia nie ma
wpywu ani na wynik podatkowy ani na wynik ksigowy. Nie ujmuje si rezerwy na podatek odroczony
od wartoci firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych.
Podatek odroczony jest wyliczany przy uyciu stawek podatkowych, które bd obowizywa
w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmujc za
podstaw przepisy prawne obowizujce na dzie bilansowy.
Warto skadnika aktywów z tytuu podatku odroczonego podlega analizie na kady dzie bilansowy,
a w przypadku, gdy spodziewane przysze zyski podatkowe nie bd wystarczajce dla realizacji
skadnika aktywów lub jego czci nastpuje jego odpis.
Subiektywne oceny Zarzdu oraz niepewno szacunków
Przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarzd Spóki dominujcej kieruje
si osdem przy dokonywaniu licznych szacunków i zaoe, które maj wpyw na stosowane zasady
rachunkowoci oraz prezentowane wartoci aktywów, zobowiza, przychodów oraz kosztów.
Faktycznie zrealizowane wartoci mog róni si od szacowanych przez Zarzd. Informacje o
dokonanych szacunkach i zaoeniach, które s znaczce dla skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, zostay zaprezentowane poniej.
Okresy ekonomicznej u ytecznoci aktywów trwaych
Zarzd Spóki dominujcej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej uytecznoci
aktywów trwaych, podlegajcych amortyzacji. Na dzie 30.06.2010 roku Zarzd ocenia, e okresy
uytecznoci aktywów przyjte przez Grup dla celów amortyzacji odzwierciedlaj oczekiwany okres
przynoszenia korzyci ekonomicznych przez te aktywa w przyszoci. Jednake faktyczne okresy
przynoszenia korzyci przez te aktywa w przyszoci mog róni si od zakadanych, w tym równie
ze wzgldu na techniczne starzenie si majtku.
Aktywa na podatek odroczony
Prawdopodobiestwo rozliczenia skadnika aktywów z tytuu podatku odroczonego z przyszymi
zyskami podatkowymi opiera si na budetach spóek Grupy zatwierdzonych przez Zarzd Spóki
dominujcej. Jeeli prognozowane wyniki finansowe wskazuj, e spóki Grupy osign dochód do
opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane s w penej wysokoci.
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3.

Korekta bdu oraz korekty przej cia z polskich standardów rachunkowo ci na
MSR/MSSF

W sprawozdaniu finansowym dokonano nastpujcych korekt bdów, które miay wpyw na dane
finansowe prezentowane za porównywalne okresy:
Korekty bdów - uzgodnienie pozycji sprawozdania finansowego w roku 2008
Kapita wasny na
1 stycznia 2008 roku
Kapita wasny i dochody cakowite wedug
polskich zasad rachunkowo ci
Korekty bdów
Korekta udziaów w jednostkach zalenych
Zawizanie aktywa na podatek odroczony
Rozwizanie aktywa na podatek odroczony
zawizanego w 2007 roku (korekta MSR/MSSF)
Korekta z tytuu kosztów przeomu okresu (dotyczy
rezerwy na koszty usug niezafakturowanych)
Zawizanie rezerwy na niewykorzystane urlopy
Rozwizanie rezerwy na niewykorzystane urlopy z
2007 roku
Korekta podatku dochodowego z tytuu korekty
kosztów przeomu okresu
Naliczenie odsetek od lokat bankowych na dzie
bilansowy
Kapita wasny i dochody cakowite wedug
polskich zasad rachunkowo ci po korektach
bdów

Kapita wasny na
31 grudnia 2008 roku

Dochody cakowite
za 2008 rok

1.000

5.899

4.260

55
82

55
-

-

-

-

-82

-104

-609

-504

-7

-19

-19

-

-

7

-

96

96

-

16

16

1.026

5.438

3.773

Korekty przeksztacenia SF sporzdzonych wg polskich standardów rachunkowoci na MSR/MSSF

Korekty MSR/MSSF - uzgodnienie pozycji sprawozdania finansowego w roku 2008
Kapita wasny na
1 stycznia 2008 roku
Kapita wasny i wynik finansowy netto wedug
polskich zasad rachunkowo ci, po korektach
bdów, (z wy czeniem korekt zwi zanych z z
przeksztaceniem na MSR/MSSF)
Korekty MSR/MSSF
Aktywa z tytuu podatku odroczonego
Kapita wasny i wynik finansowy netto wedug
MSR / MSSF

Kapita wasny na
31 grudnia 2008 roku

Wynik finansowy
netto za 2008 rok

944

5.438

3.855

82

-

-82

1.026

5.438

3.773

Aktywa z tytuu odroczonego podatku - zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” Spóka ponownie
ocenia dotd nieujte aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego. Spóka ujmuje uprzednio
nieujty skadnik aktywów z tytuu odroczonego podatku dochodowego, jakim s straty podatkowe.
Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowoci w przypadku, gdy roczne sprawozdanie finansowe
jednostki nie podlega obowizkowi badania i ogoszenia w myl art. 64 ust. 1, to moe ona odstpi
od ustalania aktywów i rezerw z tytuu odroczonego podatku dochodowego. Emitent korzysta z tego
zwolnienia. MSR 12 nie przewiduje zwolnie z tego tytuu.
W zwizku z wprowadzeniem MSR nastpia zmiana sposobu prezentacji pozycji bilansu. Wedug
PSR nalenoci z tytuu podatku dochodowego ujte byy w wartoci nalenoci z tytuu podatków,
dotacji, ce i, ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych. Po wprowadzeniu zasad MSR warto ta
zostaa zaprezentowana w pozycji nalenoci z tytuu biecego podatku dochodowego. Analogiczna
zmiana nastpia w pasywach, gdzie warto zobowiza wczesnej prezentowana bya w pozycji
zobowiza z tytuu podatków, dotacji, ce i, ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych natomiast
zgodnie z MSR warto ta jest uwzgldniona w zobowizaniach z tytuu biecego podatku
dochodowego. Pozostae nalenoci i zobowizania wedug MSR zawarte s zbiorczo w pozycji
nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci i analogicznie w pozycji zobowiza z
tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowizania.
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NOTY
1.

Segmenty operacyjne

Grupa nie wyrónia segmentów operacyjnych prowadzonej dziaalnoci, poniewa posiada tylko jeden
produkt, któremu przypisane s wszystkie wiadczone przez spók usugi.
Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewntrznych w przekroju obszarów geograficznych
przedstawiaj si nastpujco:
Przychody
01.01.2010 – 30.06.2010

Przychody
01.01.2009 – 30.06.2009

Polska
Inne kraje

73.495
-

39.993
-

Ogóem

73.495

39.993

Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewntrznych zaprezentowano w przekroju obszarów
geograficznych, które wyodrbniane s przez Grup wedug kryterium lokalizacji klientów
zewntrznych.
Przychody osigane przez Grup ze sprzeday usug przedstawiaj si nastpujco:
od 01.01.2010 do
30.06.2010

2.

od 01.01.2009 do
30.06.2009

Przychody ze sprzeday usug

73.495

39.993

Przychody ze sprzeda y

73.495

39.993

Przejcia oraz sprzeda jednostek zale nych

Przejcia
Transakcje poczenia przeprowadzone przez Grup Kapitaow w okresie 01.01-30.06.2010 roku, w
efekcie których Grupa nabya kontrol nad jednostkami gospodarczymi przedstawiaj ponisze dane.
Ustalone w 2010 roku kwoty wartoci firmy zaprezentowano w odniesieniu do przej rozliczonych
metod nabycia.

Data
przejcia

VanityStyle Sp. z o.o.

24 maja 2010

% instr.
kapit. z
prawem
gosu

Koszt
po czenia
jednostek

96%

2.880

Przejte
aktywa netto
(warto 
godziwa)*

Warto 
firmy

Zysk na
okazyjnym
przejciu

Zyski
zatrzymane
(po czenie
pod wspóln
kontrol )

-113

2.993

-

-

Warto  ogóem

2.993

-

-

* aktywa netto jednostki przejtej w % przypadajcym na Grup
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W dniu 24 maja 2010 Spóka dominujca nabya 96 % instrumentów kapitaowych VanityStyle
Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie ul. Cioka 17 lok. 403, 01-445 Warszawa. czny koszt poczenia
wyniós 2.880 tys. PLN. Alokacja kosztu poczenia na poszczególne pozycje aktywów oraz
zobowiza przejtej spóki zostaa zakoczona w 2010 roku. Ujte w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym kwoty zidentyfikowanych aktywów, zobowiza oraz zobowiza
warunkowych przejtej spóki przedstawiaj si nastpujco:
VanityStyle Sp. z o.o
Warto  godziwa na
dzie przejcia

Warto  bilansowa
przed po czeniem

Korekty

Aktywa
Wartoci niematerialne

-

-

-

Rzeczowe aktywa trwae

13

-

13

Aktywa z tytuu podatku odroczonego

25

-

25

Zapasy
Nalenoci i poyczki

-

-

-

273

-

273

6

-

6

Pozostae aktywa
rodki pienine

86

-

86

403

-

403

Rezerwa z tytuu podatku odroczonego

-

-

-

Rezerwy i rozliczenia midzyokresowe

132

-

132

-

-

-

315

-

315

73

-

73

520

-

520

Aktywa razem
Zobowizania

Kredyty, poyczki
Zobowizania z tytuu dostaw i usug
Pozostae zobowizania
Zobowi zania razem
Warto  godziwa aktywów netto

-117

% przejtych instrumentów kapitaowych z prawem
gosu

96%

Przejte aktywa netto (warto godziwa)

-113

Warto firmy (+) / Zysk (-)

2.993

Koszt po czenia, w tym:

2.880

cena nabycia

2.880

koszty bezporednio zwizane z poczeniem

-

warunkowy koszt poczenia

-

Koszt poczenia obejmuje cen nabycia, która do dnia 30.06.2010 zostaa opacona przelewem w
kwocie 2.880 tys. PLN. Wydatki netto na nabycie jednostek zalenych ujte w skonsolidowanym
rachunku przepywów pieninych wynosz zatem:
od 01.01 do 30.06.2010
Koszt poczenia opacony (-)

-2.880

rodki pienine przejte wraz z jednostk zalen
Wydatki netto

86
-2.794

Warto firmy powstaa po przejciu Spóki VanityStyle Sp. z o.o wynika z prognozowanych synergii w
efekcie poczenia dziaalnoci tej spóki ze Spók dominujc oraz przedstawia warto aktywów,
których nie mona byo uj odrbnie zgodnie z wymogami MSR 38 (pracownicy i ich wiedza). Grupa
Kapitaowa na dzie sporzdzenia ródrocznego sprawozdania finansowego wyrónia jeden segment
operacyjny zgodnie z czym warto firmy zostaa alokowana do orodka generujcego przepywy
pienine.
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W rezultacie przeprowadzonych przej Spóka dominujca nie zamierza zby adnych dziedzin
dziaalnoci Grupy.
Wynik finansowy przejtej spóki ujty po dacie przejcia w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
Grupy za okres od 25.05.2010 do 30.06.2010 wyniós (-59) tys. PLN.
Gdyby przejcia spóek miay miejsce na 01.01.2010 roku wynik finansowy Grupy byy niszy o kwot
255 tys. PLN, natomiast przychody ze sprzeday byyby wysze o 1.506 tys. PLN, w stosunku do
przychodów ze sprzeday ujtych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
3.

Warto  firmy

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku wpyw na prezentowan w skonsolidowanym
bilansie kwot wartoci firmy miaa transakcja przejcia kontroli nad VanityStyle Sp. z o.o. Zmiany
wartoci bilansowej wartoci firmy w okresach objtych ródrocznym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym prezentuje tabela:
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Warto brutto
Saldo na pocztek okresu

-

-

2.993

-

Sprzeda jednostek zalenych (-)

-

-

Rónice kursowe netto z przeliczenia

-

-

Poczenie jednostek gospodarczych

Inne korekty

-

-

2.993

-

Saldo na pocztek okresu

-

-

Odpisy ujte jako koszt w okresie

-

-

Rónice kursowe netto z przeliczenia

-

-

Inne zmiany

-

-

Odpisy z tytuu utraty wartoci na koniec okresu

-

-

2.993

-

Warto brutto na koniec okresu
Odpisy z tytuu utraty wartoci

Warto  firmy - warto  bilansowa na koniec okresu

Warto firmy zaprezentowana w aktywach skonsolidowanego bilansu dotyczy przejcia poniszej
spóki zalenej:
30.06.2010
VanityStyle Sp. z o.o.

2.993

Razem warto  firmy

2.993

Warto odzyskiwalna orodków wypracowujcych rodki pienine, do których przypisana jest
warto firmy, zostaa ustalona na podstawie ich wartoci uytkowej, przy wykorzystaniu modelu
zdyskontowanych przepywów pieninych. W wyliczeniach przyjto nastpujce zaoenia:
•

szczegóow prognoz objto okres 3 lat,

•

prognoza zawieraa najwaniejsze pozycje Rachunku Zysków i Strat oraz bilansu w oparciu o
okrelone zaoenia,

•

skalkulowano stop dyskontow oraz rezydualn,

•

przyjta stopa dyskontowa jest adekwatna do ryzyka zwizanego z realizacj zaoe
bilansowych.
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4.

Warto ci niematerialne

Wartoci niematerialne uytkowane przez Grup obejmuje oprogramowanie komputerowe. Wartoci
niematerialne, które nie zostay do dnia bilansowego oddane do uytkowania prezentowane s w
pozycji „Wartoci niematerialnych w trakcie wytwarzania”.
Oprogramowanie
komputerowe

Razem

Stan na 30.06.2010
Warto bilansowa brutto

326

326

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

-76

-76

Warto  bilansowa netto

249

249

Warto bilansowa brutto

280

280

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce

-44

-44

Warto  bilansowa netto

237

237

Stan na 31.12.2009

Oprogramowanie
komputerowe

Razem

za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku
Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2010 roku
Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych
Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)

237

237

-

-

44

44

Sprzeda spóki zalenej (-)

-

-

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

-

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

-

Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)

-

-

-33

-33

-

-

Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujcych

-

-

Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)

-

-

249

249

Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2009 roku

-

-

Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych

-

-

258

258

-

-

Warto  bilansowa netto na dzie 30.06.2010 roku
za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku

Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzeda spóki zalenej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

-

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

-

Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)

-

-

-21

-21

Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)

-

-

Odwrócenie odpisów aktualizujcych

-

-

Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Warto  bilansowa netto na dzie 31.12.2009 roku

-

-

237

237

Na pozycj wartoci niematerialnych skada si oprogramowanie komputerowe, którego warto
bilansowa na dzie 30.06.2010 wynosia 249 tys. PLN.
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Amortyzacja wartoci niematerialnych zostaa ujta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w
nastpujcej pozycji:
•

„Koszty ogólnego zarzdu” – 1 pórocze 2010 rok 33 tys. PLN (2009 rok 21 tys. PLN)

5.

Rzeczowe aktywa trwae
Maszyny i
urz dzenia

Pozostae
rodki trwae

Razem

Stan na 30.06.2010
Warto bilansowa brutto
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce
Warto  bilansowa netto

1.894

444

2.338

-810

-287

-1.096

1.084

157

1.241

1.152

414

1.566

-680

-156

-836

471

258

729

Stan na 31.12.2009
Warto bilansowa brutto
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujce
Warto  bilansowa netto

Maszyny i
urz dzenia

Pozostae
rodki trwae

Razem

za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku
Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2010 roku
Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych
Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzeda spóki zalenej (-)

471

258

729

-

-

-

742

30

772

-

-

-

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

-

-

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

-

-

Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)

-

-

-

-129

-130

-260

Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)

-

-

-

Odwrócenie odpisów aktualizujcych

-

-

-

Amortyzacja (-)

Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Warto  bilansowa netto na dzie 30.06.2010 roku

-

-

-

1.084

157

1.241

67

8

75

-

-

-

828

343

1.171

-

-

-

za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku
Warto bilansowa netto na dzie 01.01.2009 roku
Nabycie przez poczenie jednostek gospodarczych
Zwikszenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzeda spóki zalenej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)

-

-

-

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)

-

-

-

Przeszacowanie do wartoci godziwej (+/-)

-

-

-

-424

-93

-517

-

-

-

Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujcych

-

-

-

Rónice kursowe netto z przeliczenia (+/-)

-

-

-

471

258

729

Warto  bilansowa netto na dzie 31.12.2009 roku
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Amortyzacja rzeczowych aktywów trwaych zostaa ujta w nastpujcych pozycjach rachunku zysków
i strat:
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

Koszty ogólnego zarzdu

260

517

Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwaych

260

517

6.
6.1

Aktywa w leasingu
Leasing finansowy

Grupa Kapitaowa jako leasingobiorca uytkuje rzeczowe aktywa trwae na podstawie umów leasingu
finansowego. Jednostka zalena Vanity Style Sp. z o.o. zawara dwie umowy leasingu finansowego
których przedmiotem s samochody osobowe. Umowy leasingu zostay zawarte w dniu 16/02/2010 na
okres 3 lat.
czna warto uytkowanych pojazdów zgodnie z zapisami Umowy wynosi 99 tys. z netto.
Zmiana opat leasingu w kolejnych okresach uzaleniona jest od wskanika WIBOR.
Zabezpieczeniem spaty rat leasingu jest weksel in blanco oraz cesja polisy ubezpieczeniowej.
Ponadto umowa leasingu nakada na Grup wymóg wykupu od leasingodawcy przedmiotu najmu nie
póniej ni w cigu 30 dni od dnia zakoczenia obowizywania umowy leasingowej.
6.2

Leasing operacyjny

Do umów leasingu operacyjnego naley umowa najmu pomieszcze znajdujcych si na I, III i IV
pitrze budynku przy ul. Fredry 6 w Warszawie, o cznej powierzchni 1.500 metrów kwadratowych.
Umowa zostaa zawarta w dniu 28 padziernika 2009 roku na okres 3 lat.
Spóka nie posiada moliwoci wykupu przedmiotu leasingu po upyniciu okresu, na który zostaa
zawarta umowa. Miesiczny czynsz obejmuje opat za najem caoci powierzchni przedmiotu najmu i
udziau w czciach wspólnych oraz koszty eksploatacyjne. Po upywie kadego roku kalendarzowego
czynsz bdzie podwyszany zgodnie ze wskanikiem inflacji ogaszanym przez GUS.
Zabezpieczeniem naleytego wykonania przez Najemc wszelkich zobowiza wynikajcych z
niniejszej umowy jest kaucja.
Na dzie 30/06/2010 spóka FitSport Polska podnajmuje powierzchni biurow od jednostki
powizanej CALnet Sp. z o.o. Kwota czynszu miesicznego wynosi 1 tys.PLN.
Od 10 grudnia 2008 roku Vanity Style Sp. z o.o. (Najemca) ma zawart z PUHIT Sp. z o.o.
(Wynajmujcy) umow najmu lokalu biurowego w budynku w Warszawie przy ul. Cioka 17. Umowa
zawarta jest na czas nieokrelony, z moliwoci rozwizania z zachowaniem jednomiesicznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesica. Miesiczny czynsz wynosi 3 tys. PLN.
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Kategorie aktywów oraz zobowi za finansowych

Aktywa oraz zobowi zania finansowe

-

313

-

-

13.300.

2.893

Kategoria aktywów finansowych razem

rodki pienine i ich ekwiwalenty

-

-

Pozostae krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

-

-

-

-

330

8.869

-

1.208
-

5.232
18.537

-

344
-

-

-

-

12.291

-

671
-

AWG-O

Pochodne instrumenty finansowe

Poyczki

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae nalenoci

Aktywa obrotowe:

Pozostae dugoterminowe aktywa finansowe

Stan na 31.12.2009
Aktywa trwae:
Nalenoci i poyczki
Pochodne instrumenty finansowe

Pozostae krótkoterminowe aktywa finansowe
rodki pienine i ich ekwiwalenty
Kategoria aktywów finansowych razem

Pochodne instrumenty finansowe

Aktywa obrotowe:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae nalenoci
Poyczki

Pozostae dugoterminowe aktywa finansowe

Aktywa trwae:
Nalenoci i poyczki
Pochodne instrumenty finansowe

Stan na 30.06.2010

PiN

1 – poyczki i nalenoci (PiN)
2 – aktywa finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat przeznaczone do obrotu (AWG-O)
3 – aktywa finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat wyznaczone przy pocztkowym ujciu do wyceny w wartoci godziwej (AWG-W)

AWG-W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IUTW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ADS

-

-

-

-

-

IPZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

744

-

-

-

-

744

-

-

1.352

-

-

1.352

-

-

Poza MSR39

14.044

2.893

-

-

330

9.613

-

1.208
-

5.232
19.889

-

344

13.643

-

671
-

Razem
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39

7 – aktywa poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39)

4 – inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoci (IUTW)
5 –aktywa finansowe dostpne do sprzeday (ADS)
6 –instrumenty pochodne zabezpieczajce (IPZ)

Warto aktywów finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi si do nastpujcych kategorii instrumentów finansowych okrelonych w MSR 39:

7.1

7.

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

-

Leasing finansowy

Pochodne instrumenty finansowe

Pozostae zobowizania

-

Pozostae zobowizania

Kategoria zobowi za finansowych razem

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

Leasing finansowy

Pochodne instrumenty finansowe

Pozostae zobowizania

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

Leasing finansowy

Pochodne instrumenty finansowe

Kategoria zobowi za finansowych razem

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae zobowizania

Zobowizania krótkoterminowe:

-

Zobowizania dugoterminowe:

Stan na 31.12.2009

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

Leasing finansowy

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae zobowizania

Zobowizania krótkoterminowe:

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

Zobowizania dugoterminowe:

Stan na 30.06.2010

ZWG-O

ZWG-W

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZZK

-

3.816

-

-

-

3.816

-

-

-

-

-

5.135

-

-

-

-

5.135

-

-

-

IPZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

193

-

-

-

193

-

-

-

-

-

264

-

-

-

-

264

Poza MSR39

4 – instrumenty pochodne zabezpieczajce (IPZ)
5 – zobowizania poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39)

3 – zobowizania finansowe wyceniane wedug zamortyzowanego kosztu (ZZK)

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39

1 – zobowizania finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat przeznaczone do obrotu (ZWG-O)
2 – zobowizania finansowe wyceniane w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat wyznaczone przy pocztkowym ujciu do wyceny w wartoci godziwej (ZWG-W)
Razem
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4.009

-

-

-

4.009

-

-

-

-

-

5.399

-

-

-

-

5.399

-

-

-

-

Warto zobowiza finansowych prezentowana w skonsolidowanym bilansie odnosi si do nastpujcych kategorii instrumentów finansowych okrelonych w MSR 39:

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Wszystkie kwoty wyraone s w tysicach zotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

8.

Nale no ci i po yczki

Grupa dla celów prezentacji w skonsolidowanym bilansie wyodrbnia klas nalenoci i poyczek
(MSSF 7.6). W czci dugoterminowej nalenoci i poyczki prezentowane s w bilansie w jednej
pozycji. W czci krótkoterminowej Grupa, zgodnie z wymogami MSR 1, odrbnie prezentuje
nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci. Pozycje bilansu z klasy nalenoci i
poyczek przedstawia ponisza tabela.
30.06.2010

31.12.2009

Aktywa trwae:
Nalenoci

585

Poyczki
Nale no ci i po yczki dugoterminowe

908

85

300

671

1.208

13.643

9.613

Aktywa obrotowe:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci
Poyczki

344

330

Nalenoci i poyczki krótkoterminowe

13.987

9.943

Nale no ci i po yczki, w tym:

14.658

11.151

14.228

10.521

429

630

Nalenoci
Poyczki

Udzielone poyczki wyceniane s wedug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody
efektywnej stopy procentowej. Warto bilansowa poyczek uwaana jest za rozsdne przyblienie
wartoci godziwej.
Na dzie 30.06.2010 poyczki udzielone w PLN o wartoci bilansowej 428 tys. PLN oprocentowane
byy sta stop procentow.
Warto  bilansowa
Waluta

Oprocentowanie
w walucie

Termin spaty

w PLN

Stan na 30.06.2010
Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

PLN

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

PLN

-

339

10%

-

4

3%

31/10/2011

-

85

4%

30/09/2013

Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

EUR

-

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

EUR

-

-

Po yczki razem wg stanu na dzie 30.06.2010

428

I rata do 31/05/2010 200 000 + odsetki 10%, II
rata do 31/05/2011 - 300
000 + odsetki 10%

Stan na 31.12.2009
Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem
Poyczki ze staym oprocentowaniem

PLN
PLN

-

-

-

539

10%

-

25

3%

31/10/2011

-

44

3%

spata poyczki na
danie

-

Poyczki ze zmiennym oprocentowaniem

EUR

-

Poyczki ze staym oprocentowaniem

EUR

-

-

Poyczki otrzymane (warto nadpaty)

PLN

-

22

Po yczki razem wg stanu na dzie 31.12.2009

630
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Zmiana wartoci bilansowej poyczek, w tym odpisów aktualizujcych ich warto, przedstawia si
nastpujco:
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

Warto brutto
Saldo na pocztek okresu

587*

Poczenie jednostek gospodarczych
Kwota poyczek udzielonych w okresie
Odsetki naliczone efektywn stop procentow

22

-

-

85

568

-

39

-243

0

Sprzeda jednostek zalenych (-)

-

-

Inne zmiany (rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

429

630

Spata poyczek wraz z odsetkami (-)

Warto  brutto na koniec okresu
Odpisy z tytuu utraty wartoci
Saldo na pocztek okresu

-

-

Odpisy ujte jako koszt w okresie

-

-

Odpisy odwrócone ujte jako przychód w okresie (-)

-

-

Odpisy wykorzystane (-)

-

-

Inne zmiany (rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

Odpisy z tytuu utraty wartoci na koniec okresu

-

-

429

630

Warto  bilansowa na koniec okresu

*Saldo po yczki nie uwzgldnia 44 tys. z po yczki udzielonej spóce zale nej Fitsport Polska Sp. z o.o., która od 2010 roku
zostaa objta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

9.

Zabezpieczenie spaty zobowi za

W zwizku z umow o kredyt w rachunku biecym zawart 11 czerwca 2010 roku (umowa opisana w
nocie nr 24.3) zabezpieczeniem wierzytelnoci banku s:
–

penomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejnoci rodkami pieninymi
zgromadzonymi na wszelkich istniejcych i przyszych swoich rachunkach bankowych
prowadzonych w banku,

–

przelew wierzytelnoci „cesja cicha” z tytuu wybranych kontraktów handlowych na kwot
nie nisz ni 2 800 tys. PLN.

9.1

Pozostae informacje dotycz ce instrumentów finansowych

9.1.1

Informacja o wartoci godziwej instrumentów finansowych

Warto godziwa aktywów oraz zobowiza finansowych nie róni si od ich wartoci ksigowej
zarówno dla danych zgodnych ze stanem na dzie 30/06/2010 jak równie danych porównywalnych
zgodnych ze stanem na dzie 31/12/2009r.
Warto godziwa definiowana jest jako kwota, za jak na warunkach rynkowych dany skadnik
aktywów mógby zosta wymieniony, a zobowizanie wykonane, pomidzy dobrze poinformowanymi,
zainteresowanymi i niepowizanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których
istnieje aktywny rynek, ich warto godziw ustala si na podstawie parametrów pochodzcych z
aktywnego rynku (ceny sprzeday i zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie
istnieje aktywny rynek, warto godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako
dane wejciowe modelu w maksymalnym stopniu wykorzystywane s zmienne pochodzce z
aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).
Grupa Kapitaowa nie dokonywaa wyceny wartoci godziwej nalenoci oraz zobowiza z tytuu
dostaw i usug – ich warto bilansowa uznawana jest przez Grup za rozsdne przyblienie wartoci
godziwej.
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9.1.2

Przekwalifikowanie

Grupa Kapitaowa nie dokonaa przekwalifikowania skadników aktywów finansowych, które
spowodowaoby zmian zasad wyceny tych aktywów pomidzy wartoci godziw a cen nabycia lub
metod zamortyzowanego kosztu.
10.

Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony

Aktywa oraz rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego w nastpujcy sposób wpywa na
ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
30.06.2010

31.12.2009

Saldo na pocztek okresu:
Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego
Podatek odroczony per saldo na pocztek okresu

294

-

7

-

287

-

198

287

Zmiana stanu w okresie wpywajca na:
Rachunek zysków i strat (+/-)
Inne cakowite dochody (+/-)

-

-

Rozliczenie poczenia jednostek gospodarczych

-

-

Pozostae (w tym rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym:

485

287

Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

485

294

-

7

Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego
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Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego:

Tytuy ró nic przej ciowych

Saldo na pocz tek
okresu

Zmiana stanu:
rachunek zysków i
strat

Saldo na koniec
okresu

Stan na 30.06.2010
Aktywa:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug

24

118

142

Kontrakty budowlane

-

-

-

Inne aktywa

-

-

-

Zobowizania:
Zobowizania z tytuu wiadcze pracowniczych

-

-

-

Rezerwy na wiadczenia pracownicze

7

25

32

Pozostae rezerwy

263

48

311

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug

-

-

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

-

-

-

Inne zobowizania

-

-

-

Inne:
Nierozliczone straty podatkowe

-

-

-

294

191

485

Wartoci niematerialne

-

-

-

Rzeczowe aktywa trwae

-

-

-

Razem
Stan na 31.12.2009
Aktywa:

Nieruchomoci inwestycyjne

-

-

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

Zapasy

-

-

-

Nalenoci z tytuu dostaw i usug

-

24

24

Kontrakty budowlane

-

-

-

Inne aktywa

-

-

-

-

-

-

-

-

Zobowizania:
Zobowizania z tytuu wiadcze pracowniczych
Rezerwy na wiadczenia pracownicze

-

7

7

Pozostae rezerwy

-

263

263

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug

-

-

-

Razem

-

294

294
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Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego:

Tytuy ró nic przej ciowych

Zmiana stanu:
Saldo na pocz tek
rachunek zysków i
okresu
strat

Saldo na koniec
okresu

Stan na 30.06.2010
Aktywa:
Wartoci niematerialne

-

-

-

Rzeczowe aktywa trwae

-

-

-

Nieruchomoci inwestycyjne
Poyczki

7

-7

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

Nalenoci z tytuu dostaw i usug

-

-

-

Kontrakty budowlane

-

-

-

Inne aktywa

-

-

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug

-

-

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

-

-

-

Inne zobowizania

-

-

-

Razem

7

-7

-

Wartoci niematerialne

-

-

-

Rzeczowe aktywa trwae

-

-

-

Nieruchomoci inwestycyjne
Poyczki

-

7

7

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

Nalenoci z tytuu dostaw i usug

-

-

-

Kontrakty budowlane

-

-

-

Inne aktywa

-

-

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug

-

-

-

Kredyty, poyczki, inne instrumenty dune

-

-

-

Inne zobowizania

-

-

-

Razem

-

7

7

Zobowizania:

Stan na 31.12.2009
Aktywa:

Zobowizania:

11.

Nale no ci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nale no ci

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci, ujmowane przez Grup w ramach klasy
nalenoci i poyczek przedstawiaj si nastpujco:
Nalenoci dugoterminowe:
31.12.2010
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytuu umów o usug budowlan

31.12.2009
-

-

Kaucje wpacone z innych tytuów

439

439

Pozostae nalenoci

146

468

-

-

585

908

Odpisy aktualizujce warto nalenoci (-)
Nalenoci dugoterminowe
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Nalenoci krótkoterminowe:
31.12.2010

31.12.2009

Aktywa finansowe (MSR 39):
Nalenoci z tytuu dostaw i usug
Odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytuu dostaw i usug (-)
Nalenoci z tytuu dostaw i usug netto

10.107

7.193

-912

-151

9.195

7.042

-

-

Nalenoci ze sprzeday aktywów trwaych
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytuu umów o usug budowlan

-

-

Kaucje wpacone z innych tytuów

-

-

3.097

1.827

-

-

Inne nalenoci
Odpisy aktualizujce warto pozostaych nalenoci finansowych(-)
Pozostae nalenoci finansowe netto
Nale no ci finansowe

3.097

1.827

12.291

8.869

1.352

744

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):
Nalenoci z tytuu podatków i innych wiadcze
Przedpaty i zaliczki

-

-

Pozostae nalenoci niefinansowe

-

-

Odpisy aktualizujce warto nalenoci niefinansowych (-)
Nale no ci niefinansowe
Nale no ci krótkoterminowe razem

-

-

1.352

744

13.643

9.613

Warto bilansowa nalenoci z tytuu dostaw i usug uznawana jest przez Grup za rozsdne
przyblienie wartoci godziwej.
Grupa Kapitaowa dokonaa oceny nalenoci ze wzgldu na utrat ich wartoci zgodnie ze
stosowan polityk rachunkowoci opisan w punkcie „Podstawa sporzdzenia oraz zasady
rachunkowoci”). Odpisy aktualizujce warto nalenoci, które w pierwszym póroczu 2010 roku
obciyy pozostae koszty operacyjne skonsolidowanego rachunku zysków i strat wyniosy:
•

w odniesieniu do krótkoterminowych nalenoci finansowych - 760 tys. PLN.

Odpisy aktualizujce warto krótkoterminowych nalenoci finansowych (tj. nalenoci z tytuu
dostaw i usug oraz pozostaych nalenoci finansowych):
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

Stan na pocztek okresu

151

58

Odpisy ujte jako koszt w okresie

760

93

Odpisy odwrócone ujte jako przychód w okresie (-)

-

-

Odpisy wykorzystane (-)

-

-

Inne zmiany (rónice kursowe netto z przeliczenia)

-

-

912

151

Stan na koniec okresu
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12.

rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
30.06.2010

rodki pienine na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN

31.12.2009

3.191

rodki pienine na rachunkach bankowych walutowych
rodki pienine w kasie
Depozyty krótkoterminowe
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty razem

850

-

-

12

21

2.013

2.006

16

16

5.232

2.893

Grupa Kapitaowa dla celów sporzdzenia skonsolidowanego rachunku przepywów pieninych
klasyfikuje rodki pienine w sposób przyjty do prezentacji w bilansie.
Na dzie 30.06.2010 rodki pienine nie podlegay ograniczeniom w dysponowaniu.
13.
13.1

Kapita wasny
Kapita podstawowy

Na dzie 30.06.2010 kapita podstawowy Spóki dominujcej wynosi 2 205 tys. PLN i dzieli si na
214 udziaów o wartoci nominalnej 10 303 PLN kady. Wszystkie udziay zostay w peni opacone.
Wszystkie udziay w równym stopniu uczestnicz w podziale dywidendy oraz kady udzia daje prawo
do jednego gosu na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
W okresie objtym ródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie nastpia zmiana
liczby udziaów:
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

Udziay wyemitowane i w peni opacone:
Liczba udziaów na pocztek okresu
Emisja udziaów
Umorzenie udziaów (-)

214
-

214
-

Liczba udziaów na koniec okresu

214

214

13.2

Udziay mniejszo ci

Prezentowane w kapitale wasnym Grupy udziay mniejszoci odnosz si do nastpujcej jednostki
zalenej:
30.06.2010
VanityStyle Sp. z o.o.

-7

Udziay mniejszo ci razem

-7
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W okresie objtym ródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym warto udziaów
mniejszoci ulega zmianie z tytuu transakcji wpywajcych na struktur Grupy oraz z tytuu
rozliczenia dochodów cakowitych w czci przypadajcej na mniejszo, co prezentuje ponisza
tabela:
od 01.01 do
30.06.2010
Saldo na pocztek okresu
Zmiana struktury Grupy (transakcje z mniejszoci):
Poczenie jednostek gospodarczych - pocztkowe ustalenie udziaów mniejszoci (+)

-5

Sprzeda jednostek zalenych poza Grup – rozliczenie udziaów mniejszoci (-)

-

Nabycie przez Grup udziaów mniejszoci (-)

-

Sprzeda przez Grup kapitaów jednostek zalenych na rzecz mniejszoci, bez utraty kontroli (+)

-

Dochody cakowite:
Zysk (strata) netto za okres (+/-)

-2

Inne cakowite dochody za okres (po opodatkowaniu) (+/-)

-

Inne zmiany

-7

Saldo udziaów mniejszo ci na koniec okresu

14.
14.1

wiadczenia pracownicze
Koszty wiadcze pracowniczych
od 01.01 do 30.06.2010

Koszty wynagrodze

od 01.01 do 30.06.2009

3.597

1.584

826

245

Koszty programów patnoci akcjami

-

-

Koszty przyszych wiadcze (rezerwy na nagrody
jubileuszowe, odprawy emerytalne)

-

-

4.423

1.829

Koszty ubezpiecze spoecznych

Koszty wiadcze pracowniczych razem

W Grupie Kapitaowej nie s realizowane programy motywacyjne, w ramach których pracownicy
wynagradzani s akcjami.
14.2

Zobowi zania i rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych

Zobowizania i rezerwy z tytuu wiadcze pracowniczych ujte w skonsolidowanym bilansie
obejmuj:
Zobowi zania i rezerwy
krótkoterminowe
30.06.2010
Krótkoterminowe wiadczenia pracownicze:
Zobowizania z tytuu wynagrodze
Rezerwy na niewykorzystane urlopy
Krótkoterminowe wiadczenia pracownicze
Inne dugoterminowe wiadczenia pracownicze:
Rezerwy na nagrody jubileuszowe
Rezerwy na odprawy emerytalne
Pozostae rezerwy
Inne dugoterminowe wiadczenia pracownicze
Zobowi zania i rezerwy z tytuu wiadcze
pracowniczych razem

322

Zobowi zania i rezerwy
dugoterminowe

31.12.2009

30.06.2010

31.12.2009

44
168
212

39
39

-

-

-

-

-

-

212

39

-

-
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15.

Zobowi zania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowi zania

W okresie objtym ródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie posiadaa
zobowiza dugoterminowych.
Charakterystyk zobowiza krótkoterminowych przedstawia ponisza tabela:
30.06.2010

31.12.2009

Zobowizania finansowe (MSR 39):
Zobowizania z tytuu dostaw i usug

5.107

3.816

-

-

Zobowizania z tytuu zakupu aktywów trwaych
Inne zobowizania finansowe

-

-

5.107

3.816

274

193

Przedpaty i zaliczki otrzymane na dostawy

-

-

Zobowizania z tytuu umów o usug budowlan

-

-

Zobowi zania finansowe
Zobowizania niefinansowe (poza MSR 39):
Zobowizania z tytuu podatków i innych wiadcze

Zaliczki otrzymane na usugi budowlane

-

-

17

-

292

193

5.399

4.009

Inne zobowizania niefinansowe
Zobowi zania niefinansowe
Zobowi zania krótkoterminowe razem

16.

Rozliczenia midzyokresowe
Rozliczenia krótkoterminowe
30.06.2010

Aktywa - rozliczenia midzyokresowe:
Czynsze najmu
Opaty poniesione z góry na rzecz kontrahenta z tytuu
wiadczonych usug sportowych
Inne koszty opacone z góry
Aktywa - rozliczenia midzyokresowe razem
Pasywa - rozliczenia midzyokresowe:
Dotacje otrzymane
Przychody przyszych okresów (dotycz podstawowych
usug wiadczonych przez spók)
Rozliczenia midzyokresowe bierne (koszty usug
niezafakturowanych wiadczonych przez partnerów
biznesowych - kluby, orodki sportowe)
Pasywa - rozliczenia midzyokresowe razem

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

31.12.2009

Rozliczenia dugoterminowe
30.06.2010

31.12.2009

1

-

-

-

-

-

-

-

30
31

289
289

-

-

-

1.358

-

-

1.139

2.639

-

-

3.361

2.639

-

-

4.500

3.997

-

-
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17.
17.1

Przychody i koszty operacyjne
Koszty wedug rodzaju
od 01.01 do 30.06.2010

Amortyzacja
wiadczenia pracownicze
Zuycie materiaów i energii
Usugi obce
Podatki i opaty
Koszty prac badawczych i rozwojowych nieujte w wartociach
niematerialnych
Pozostae koszty rodzajowe
Koszty wedug rodzaju razem

od 01.01 do 30.06.2009

292

284

4.423

1.829

414

250

60.205

37.186

129

37

-

-

481

127

65.945

39.714

Warto sprzedanych towarów i materiaów

-

-

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)

-

-

Koszt wytworzenia produktów na wasne potrzeby (-)

-

-

65.945

39.714

od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Koszt wasny sprzeda y, koszty sprzeda y oraz koszty
ogólnego zarz du

17.2

Pozostae przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwaych

-

-

Wycena nieruchomoci inwestycyjnych do wartoci godziwej
Odwrócenie odpisów z tytuu utraty wartoci rodków trwaych i
wartoci niematerialnych
Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto nalenoci
finansowych
Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto nalenoci
niefinansowych
Odwrócenie odpisów aktualizujacych warto zapasów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozwizanie niewykorzystanych rezerw

-

-

Otrzymane kary i odszkodowania

-

-

Dotacje otrzymane

-

-

Inne przychody

18

17

Pozostae przychody operacyjne razem

18

17

od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

17.3

Pozostae koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwaych

-

-

Wycena nieruchomoci inwestycyjnych do wartoci godziwej

-

-

Odpisy z tytuu utraty wartoci wartoci firmy
Odpisy z tytuu utraty wartoci rodków trwaych i wartoci
niematerialnych
Odpisy aktualizujce warto nalenoci finansowych

-

-

-

-

761

21

Odpisy aktualizujce warto nalenoci niefinansowych

-

-

Odpisy aktualizujce warto zapasów

-

-

Odwrócenie odpisów aktualizujacych warto zapasów (-)

-

-

Utworzenie rezerw

-

-

Zapacone kary i odszkodowania

-

-

Inne koszty

-

5

761

26

Pozostae koszty operacyjne razem
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18.
18.1

Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe
od 01.01 do 30.06.2010

Przychody z odsetek dotyczce instrumentów finansowych
niewycenianych w wartoci godziwej przez wynik finansowy:
rodki pienine i ich ekwiwalenty (lokaty)
Poyczki i nalenoci
Dune papiery wartociowe utrzymywane do terminu
wymagalnoci
Przychody z odsetek dotycz ce instrumentów finansowych
niewycenianych w warto ci godziwej przez wynik finansowy

od 01.01 do 30.06.2009

27
50

72

-

-

77

72

Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat:
Instrumenty pochodne handlowe

-

-

Instrumenty pochodne zabezpieczajce

-

-

Akcje spóek notowanych

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

Jednostki funduszy inwestycyjnych

-

-

Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w warto ci godziwej przez rachunek zysków i
strat

-

-

Zyski (straty) (+/-) z tytuu ró nic kursowych:
rodki pienine i ich ekwiwalenty

-

-

Poyczki i nalenoci
Zobowizania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego
kosztu

-

-

-

-

Zyski (straty) (+/-) z tytuu ró nic kursowych

-

-

Zyski z aktywów dostpnych do sprzeday przeniesione z
kapitau
Dywidendy z aktywów finansowych dostpnych do sprzeday
Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto nalenoci i
poyczek

-

-

-

-

-

-

Odwrócenie odpisów aktualizujcych warto inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalnoci

-

-

Odsetki od aktywów finansowych objtych odpisem
aktualizujcym

-

-

Inne przychody finansowe

-

-

77

72

Przychody finansowe razem
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18.2

Koszty finansowe
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Koszty odsetek dotyczce instrumentów finansowych niewycenianych
w wartoci godziwej przez wynik finansowy:
Zobowizania z tytuu leasingu finansowego

-

-

Kredyty w rachunku kredytowym

-

-

Kredyty w rachunku biecym

-

-

Poyczki

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz pozostae zobowizania

4

1

Koszty odsetek dotycz ce instrumentów finansowych
niewycenianych w warto ci godziwej przez wynik finansowy

4

1

Instrumenty pochodne handlowe

-

-

Instrumenty pochodne zabezpieczajce

-

-

Akcje spóek notowanych

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

Jednostki funduszy inwestycyjnych

-

-

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w warto ci godziwej przez rachunek zysków i strat

-

-

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych
wycenianych w wartoci godziwej przez rachunek zysków i strat:

(Zyski) straty (-/+) z tytuu ró nic kursowych:
-

-

Poyczki i nalenoci

rodki pienine i ich ekwiwalenty

-

-

Zobowizania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

-

-

(Zyski) straty (-/+) z tytuu ró nic kursowych

-

-

Straty z aktywów dostpnych do sprzeday przeniesione z kapitau

-

-

Odpisy aktualizujce warto nalenoci i poyczek

-

-

Odpisy aktualizujce warto inwestycji utrzymywanych do terminu
wymagalnoci

-

-

Odpisy aktualizujce warto aktywów finansowych dostpnych do
sprzeday

-

-

Inne koszty finansowe

293

-

Koszty finansowe razem

297

1

Odpisy aktualizujce warto nalenoci dotyczcych dziaalnoci operacyjnej ujmowane s przez
Grup Kapitaow jako pozostae koszty operacyjne.
19.

Podatek dochodowy
od 01.01 do 30.06.2010

Podatek bie cy:
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy
Korekty obcienia podatkowego za poprzednie okresy
Podatek bie

cy

Podatek odroczony:
Powstanie i odwrócenie rónic przejciowych
Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych
Podatek odroczony
Podatek dochodowy razem

326

1.651

od 01.01 do 30.06.2009

319

-

-

1.651

319

-198

-287

-

-

-198

-287

1.453

32
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Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawk 19 % od wyniku przed opodatkowaniem z
podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat przedstawia si nastpujco:
od 01.01 do
30.06.2010
Wynik przed opodatkowaniem
Stawka podatku stosowana przez Spók dominujc
Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spóki dominuj cej

od 01.01 do
31.12.2009

6.587

284

19%

19%

1.252

54

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytuu:
Stosowania innej stawki podatkowej w spókach Grupy (+/-)

-

-

Przychodów nie podlegajcych opodatkowaniu (-)

-

-

Kosztów trwale nie stanowicych kosztów uzyskania przychodów (+)

-

-

Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-)

-

-9

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych rónic
przejciowych (+)

-

-13

144

-

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat podatkowych (+)
Korekty obcienia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)
Podatek dochodowy
Zastosowana rednia stawka podatkowa

-

-

1.453

32

22%

11%

Stawki podatkowe stosowane przez Spók ksztatoway si na nastpujcym poziomie:
od 01.01 do 30.06.2010
Polska

20.
20.1

19%

od 01.01 do 31.12.2009
19%

Zysk na udzia i wypacone dywidendy
Zysk na udzia

Zysk na udzia liczony jest wedug formuy zysk netto przypadajcy udziaowcom podmiotu
dominujcego podzielony przez redni waon liczb udziaów zwykych wystpujcych w danym
okresie.
Kalkulacj podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na udzia wraz z uzgodnieniem redniej
waonej rozwodnionej liczby udziaów przedstawiono poniej.

Liczba udziaów stosowana jako mianownik wzoru
rednia waona liczba udziaów zwykych
Rozwadniajcy wpyw opcji zamiennych na udziay
rednia waona rozwodniona liczba udziaów zwykych
Dziaalno kontynuowana
Zysk (strata) netto z dziaalnoci kontynuowanej
Podstawowy zysk (strata) na udzia
Rozwodniony zysk (strata) na udzia
Dziaalno zaniechana
Zysk (strata) netto z dziaalnoci zaniechanej
Podstawowy zysk (strata) na udzia
Rozwodniony zysk (strata) na udzia
Dziaalno kontynuowana i zaniechana
Zysk (strata) netto
Podstawowy zysk (strata) na udzia
Rozwodniony zysk (strata) na udzia
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od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

214
214

214
214

5.136
24,00
24,00

292
1,00
1,00

-

-

5.136
24
24

292
1
1
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20.2 Dywidendy
Zgodnie z uchwa Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 marca 2009 roku, Spóka wypacia
dywidend udziaowcom za rok 2008 w kwocie 2 000 tys. PLN.
W okresach prezentowanych jako porównywalne nie byo wypat dywidend. Zysk netto by
przeznaczany na finansowanie dalszej dziaalnoci Spóki.
27 sierpnia 2010 roku Zgromadzenie Wspólników podjo uchwa o podziale wyniku finansowego za
2009 rok. Kwota 3 000 tys. z zostanie przeznaczona na wypat dywidendy, proporcjonalnie do
posiadanych udziaów na dzie 31 grudnia 2009 roku. Termin wypaty dywidendy wyznaczono na 30
wrzenia 2010 roku.
21.

Przepywy pieni ne

W celu ustalenia przepywów pieninych z dziaalnoci operacyjnej dokonano nastpujcych korekt
zysku (straty) przed opodatkowaniem:
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

260
33
-

275
9
-

-

-

-

-

-

-

Korekty:
Amortyzacja i odpisy aktualizujce rzeczowe aktywa trwae
Amortyzacja i odpisy aktualizujce wartoci niematerialne
Zmiana wartoci godziwej nieruchomoci inwestycyjnych
Zmiana wartoci godziwej aktywów (zobowiza) finans.
wycenianych przez rachunek zysków i strat
Instrumenty zabezpieczajce przepywy rodków
pieninych przeniesione z kapitau
Odpisy aktualizujce z tytuu utraty wartoci aktywów finansowych
Zysk (strata) ze sprzeday niefinansowych aktywów trwaych
Zysk (strata) ze sprzeday aktywów finansowych (innych
ni instrumenty pochodne)
Zyski (straty) z tytuu rónic kursowych
Koszty odsetek
Przychody z odsetek i dywidend
Udzia w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Inne korekty
Korekty razem
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu nalenoci
Zmiana stanu zobowiza
Zmiana stanu rezerw i rozlicze midzyokresowych
Zmiana stanu z tytuu umów budowlanych

-

-

-77
596
812
-3.528
984
767
-

-72
212
-5.155
-110
4.058
-

Zmiany w kapitale obrotowym

-1.777

-1.207

Grupa Kapitaowa dla celów sporzdzenia skonsolidowanego rachunku przepywów pieninych
klasyfikuje rodki pienine w sposób przyjty do prezentacji w bilansie. Wpyw na rónic w wartoci
rodków pieninych wykazanych w bilansie oraz rachunku przepywów maj:
30.06.2010
rodki pienine i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie
Korekty:
Rónice kursowe z wyceny bilansowej rodków pieninych w
walucie
Niezrealizowane odsetki od rodków pieninych (-)
Inne
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty wykazane w CF
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30.06.2009
5.232

493

-

-

-16

-16

-

-

5.216

477
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22.

Transakcje z podmiotami powi zanymi

Podmioty powizane ze Spók obejmuj kluczowy personel kierowniczy, jednostki stowarzyszone,
jednostki zalene wyczone z obowizku konsolidacji oraz pozostae podmioty powizane, do których
Spóka zalicza podmioty kontrolowane przez wacicieli Spóki dominujcej. Do najwaniejszych
pozostaych podmiotów powizanych Spóka zalicza:
Podmiot

Rodzaj
powi zania

Komentarz

Cal Capital Sp. z o.o.
(dawniej e-Katalyst S.A.)

kapitaowe,
osobowe

do 23 marca 2007 roku Spóka posiadaa 100% udziaów Emitenta, po
podniesieniu w tym dniu kapitau podstawowego udzia Spóki w kapitale
podstawowym Emitenta wynosi 24%
26 marca 2007 roku Spóka sprzedaa swoje udziay Company Assistance LTD
James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
Agnieszka Van Bergh – ona prezesa Emitenta, posiada 100% udziaów w
Spóce

Benefit Invest LTD
(dawniej Company
Assistance LTD)

kapitaowe

23 marca 2007 roku podwyszono kapita zakadowy Emitenta,
nowowyemitowane udziay obja Spóka, jej udzia w kapitale podstawowym
Emitenta wyniós 76%
26 marca 2007 roku Spóka kupia pozostae udziay od poprzedniego waciciela
Emitenta
26 wrzenia 2008 roku nastpio podwyszenie kapitau zakadowego Emitenta,
cz nowowyemitowanych udziaów obja Spóka, posiadajc tym samym 71%
udziau w kapitale podstawowym Emitenta
30 lipca 2009 roku Spóka kupia od Marka Kamoli 36 udziaów Emitenta,
zwikszajc tym swój udzia w kapitale podstawowym Emitenta do 88%
17 grudnia 2009 roku Spóka sprzedaa Jamesowi Van Bergh 60 udziaów Spóki,
zmniejszajc swój udzia w kapitale podstawowym Emitenta do 60%

Marek Kamola

kapitaowe

26 wrzenia 2008 roku nastpio podwyszenie kapitau zakadowego Emitenta,
p. Marek Kamola obj 62 udziay, posiadajc tym samym 29% udziau w kapitale
zakadowym Emitenta
30 lipca 2009 roku p. Marek Kamola sprzeda Company Assistance LTD 36
udziaów Emitenta, zmniejszajc tym swój udzia w kapitale podstawowym
Emitenta do 12%
do 5 sierpnia 2009 roku p. Marek Kamola by Czonkiem Zarzdu Emitenta

James Van Bergh

kapitaowe

Agnieszka Van Bergh

kapitaowe,
osobowe

zgodnie z umow sprzeday z dnia 17 grudnia 2009 roku, James Van Bergh kupi
od Company Assistance LTD 60 udziaów Spóki, posiadajc tym samym 28%
udziau w kapitale podstawowym Emitenta
Agnieszka Van Bergh jest on prezesa Emitenta oraz posiada 99% udziaów w
Benefit Invest LTD, która posiada 60% udziaów w kapitale podstawowym
Emitenta

Cal Company Assistance
Sp. z o.o.

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
spóka Cal Capital LTD posiada 100% udziaów w Spóce

Cal Capital LTD

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
James Van Bergh – prezes Emitenta posiada 100% udziaów w Spóce

Calnet Sp. z o.o.

osobowe

James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
Monika Hertel – prokurent Emitenta jest wiceprezesem Spóki
wikszociowy pakiet udziaów w Spóce posiada spóka Benefit Invest LTD
(dawniej Company Assisance LTD)

FitSport Polska Sp. z o.o.

kapitaowe,
osobowe

spóka zalena, Emitent posiada 100% udziaów w kapitale podstawowym Spóki
James Van Bergh – prezes Emitenta jest równie prezesem Spóki
Monika Hertel – prokurent Emitenta jest prokurentem Spóki

VanityStyle Sp. z o.o.

kapitaowe,
osobowe

spóka zalena, Emitent posiada 96% udziaów w kapitale podstawowym Spóki
od 2 wrzenia 2010 roku przewodniczcym rady nadzorczej jest prezes Emitenta
– James Van Bergh

MultiSport Benefit s.r.o.

kapitaowe

spóka zalena, zostaa zaoona przez Emitenta w lipcu 2010 roku, Emitent
pokry kapita podstawowy Spóki gotówk w wysokoci 200 tys. CZK

Monika Hertel

osobowe

gówna ksigowa oraz prokurent Emitenta
od 2007 roku gówna ksigowa oraz wiceprezes spóki powizanej z Emitetnem –
Calnet Sp. z o.o., od 2009 roku prokurent spóki zalenej Emitenta – FitSport
Polska Sp. z o.o.
gówna ksigowa spóki powizanej z Emitentem – CAL Capital Sp. z o.o.
gówna ksigowa spóki powizanej z Emitentem – CAL Company Assistance S.
z o.o.
od wrzenia 2010 roku prokurent spóki zalenej Emitenta VanityStyle Sp. z o.o.
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Nierozliczone salda nalenoci oraz zobowiza regulowane s w rodkach pieninych.
22.1
Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym
Do kluczowego personelu kierowniczego Spóka zalicza czonków zarzdu spóki dominujcej oraz
spóek zalenych, a take osoby zarzdzajce wyszego szczebla, inne ni czonkowie zarzdu.
Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objtym sprawozdaniem finansowym wynioso:
od 01.01 do 30.06.2010
wiadczenia na rzecz personelu kierowniczego
Wynagrodzenia

od 01.01 do 30.06.2009

160

49

-

-

wiadczenia z tyt. rozwizania stosunku pracy
Patnoci w formie akcji wasnych

-

-

Pozostae wiadczenia

-

-

160

49

wiadczenia razem

Spóka nie udzielia kluczowemu personelowi kierowniczemu adnych poyczek w okresie objtym
sprawozdaniem finansowym.
22.2

Transakcje z jednostkami z pozostaymi podmiotami powi zanymi

W dniu 10 listopada 2009 roku pomidzy Fit Sport Polska Sp. z o.o. (Najemca) a CALnet z siedzib w
Warszawie (Wynajmujcy) zostaa zawarta umowa najmu. Przedmiotem umowy jest okrelenie
warunków najmu lokalu o powierzchni 79,53 m² pooonego w Warszawie przy ul. Canaletta 4 nr
pomieszczenia 609B.
Umowa zawarta na czas nieokrelony. Umowa moe by rozwizana z zachowaniem 1 miesicznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesica. Umowa moe by rozwizana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku zalegania z czynszem za wicej ni 1 miesic.
Lokal bdzie wykorzystywany na cele biurowe.
Czynsz miesiczny - 1.148,00 PLN.
W okresie objtym ródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ujto nastpujce
kwoty przychodów ze sprzeday oraz nalenoci od jednostek stowarzyszonych, zalenych oraz
pozostaych podmiotów powizanych:
Przychody z dzia. operacyjnej
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Sprzeda do:
Jednostki zalenej

-

-

Jednostki stowarzyszonej

-

-

Cal Capital Sp. z o. o .

7

-

Cal Company Assitance Sp. z o. o.

7

-

Calnet Sp. z o. o.

4

4

18

4

Pozostaych podmiotów powizanych:

Razem
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Nale no ci
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Sprzeda do:
Jednostki zalenej

-

-

Jednostki stowarzyszonej

-

-

22

-

Pozostaych podmiotów powizanych:
Company Assistance LTD
Cal Capital Sp. z o. o .

3

-

Cal Company Assitance Sp. z o. o.

1

-

Calnet Sp. z o. o.

1

1

27

1

Razem

Nie dokonywano odpisów aktualizujcych warto nalenoci od podmiotów powizanych, w zwizku
z czym nie ujto z tego tytuu adnych kosztów w rachunku zysków i strat.
W okresie objtym ródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wystpiy zakupy
wobec pozostaych podmiotów powizanych i przedstawiaj si one nastpujco:
Zakup (koszty, aktywa)
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 30.06.2009

Zakup od:
Jednostki zalenej

-

-

Jednostki stowarzyszonej

-

-

Pozostaych podmiotów powizanych:
Cal Capital Sp. z o. o .

3

452

Cal Company Assitance Sp. z o. o.

47

500

Calnet Sp. z o. o.

42

6

Razem

92

958

Zobowi zania
od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

Zakup od:
Jednostki zalenej

-

-

Jednostki stowarzyszonej

-

-

Cal Capital Sp. z o. o .

-

-

Cal Company Assitance Sp. z o. o.

-

-

Calnet Sp. z o. o.

-

-

Razem

-

-

Pozostaych podmiotów powizanych:

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku Grupa udzielia jednostkom zalenym objtym
konsolidacj poyczek na kwot 200 tys. PLN. Saldo poyczek udzielonych tym jednostkom zalenym
wynosio na 30.06.2010 243 tys. PLN.
23.

Aktywa oraz zobowi zania warunkowe

W okresie objtym ródrocznym skonsolidowanym sprawozdanie finansowym nie wystpiy
zobowizania warunkowe (w tym dotyczce podmiotów powizanych).
24.

Ryzyko dotycz ce instrumentów finansowych

Grupa Kapitaowa naraona jest na wiele ryzyk zwizanych z instrumentami finansowymi. Ryzykami,
na które naraona jest Grupa s:
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•

ryzyko rynkowe obejmujce ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej,

•

ryzyko kredytowe oraz

•

ryzyko pynnoci.

Zarzdzanie ryzykiem finansowym Grupy koordynowane jest przez Spók dominujc, w bliskiej
wspópracy z Zarzdami oraz dyrektorami finansowymi spóek zalenych. W procesie zarzdzania
ryzykiem najwaniejsz wag maj nastpujce cele:
•

zabezpieczenie krótkoterminowych oraz rednioterminowych przepywów pieninych,

•

stabilizacja waha wyniku finansowego Grupy,

•

wykonanie zakadanych prognoz finansowych poprzez spenienie zaoe budetowych,

•

osignicie stopy zwrotu z dugoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych
róde finansowania dziaa inwestycyjnych.

Poniej przedstawiono najbardziej znaczce ryzyka, na które naraona jest Grupa.
24.1

Ryzyko rynkowe

Analiza wraliwoci na ryzyko walutowe
Wikszo transakcji w Spóce przeprowadzanych jest w PLN. Ekspozycja Spóki na ryzyko walutowe
wynika z zagranicznych transakcji sprzeday oraz zakupu, które zawierane s przede wszystkim w
EUR oraz CZK. W okresie sprawozdawczym nie wystpoway tego typu transakcje.
Analiza wraliwoci na ryzyko stopy procentowej
Zarzdzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje si na zminimalizowaniu waha przepywów
odsetkowych z tytuu aktywów oraz zobowiza finansowych oprocentowanych zmienn stop
procentow.
Grupa Kapitaowa obecnie nie jest naraona na to ryzyko, poniewa nie korzysta z zaduenia typu:
•

poyczki,

•

dune papiery wartociowe (pozostae aktywa finansowe),

•

kredyty, poyczki, inne instrumenty dune.

Udzielane poyczki s oprocentowane sta stop procentow, a przychody generowane z odsetek s
nieistotne dla wyniku finansowego Grupy Kapitaowej.
Grupa posiada dwie umowy leasingu finansowego, opisane w punkcie 6.1, warto tych umów nie
stanowi istotnego ryzyka stopy procentowej.
24.2

Ryzyko kredytowe

Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe okrelana jest poprzez warto bilansow
nastpujcych aktywów finansowych:
30.06.2010
Poyczki
Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci finansowe
Pochodne instrumenty finansowe

31.12.2009

429
12.876
-

630
9.777
-

Papiery dune

-

-

Jednostki funduszy inwestycyjnych

-

-

Pozostae klasy pozostaych aktywów finansowych
rodki pienine i ich ekwiwalenty
Zobowizania warunkowe z tytuu udzielonych gwarancji i porcze
Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem
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-

5.232

2.893

-

-

18.537

13.300
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Grupa w sposób cigy monitoruje zalegoci klientów oraz wierzycieli w regulowaniu patnoci,
analizujc ryzyko kredytowe indywidualnie. Ponadto w ramach zarzdzania ryzykiem kredytowym
Grupa dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodnoci.
W ocenie Zarzdu Spóki dominujcej powysze aktywa finansowe, które nie s zalege oraz objte
odpisem z tytuu utraty wartoci na poszczególne dni bilansowe, uzna mona za aktywa o dobrej
jakoci kredytowej. Z tego te wzgldu Grupa nie ustanawiaa zabezpiecze oraz innych dodatkowych
elementów poprawiajcych warunki kredytowania.
Analiz nalenoci jako najistotniejszej kategorii aktywów naraonych na ryzyko kredytowe, pod
ktem zalegania oraz struktur wiekow nalenoci zalegych nie objtych odpisem przedstawiaj
ponisze tabele:
30.06.2010
Bie

ce

31.12.2009

Zalege

Bie

ce

Zalege

Nale noci krótkoterminowe:
Nalenoci z tytuu dostaw i usug
Odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytuu dostaw i
usug (-)

3.115
-

-911

-

-151

Nalenoci z tytuu dostaw i usug netto

3.115

6.081

1.896

5.146

Pozostae nalenoci finansowe

3.097

-

1.827

-

-

-

-

-

Pozostae nalenoci finansowe netto

3.097

-

1.827

-

Nale no ci finansowe

6.212

6.081

3.723

5.146

Odpisy aktualizujce warto pozostaych nalenoci (-)

6.992

30.06.2010

1.896

5.297

31.12.2009

Nale no ci
DiU*

Pozostae
nale no ci
finansowe

Nale no ci
DiU*

Pozostae
nale no ci
finansowe

Nale noci krótkoterminowe zalege:
do 1 miesica

4.342

-

3.218

-

od 1 do 6 miesicy

1.678

-

1.681

-

61

-

247

-

-

-

-

-

6.081

-

5.146

-

od 6 do 12 miesicy
powyej roku
Zalege nale no ci finansowe
*Nale noci z tytuu dostaw i usug

W odniesieniu do nalenoci z tytuu dostaw i usug, Grupa nie jest naraona na ryzyko kredytowe w
zwizku z pojedynczym znaczcym kontrahentem lub grup kontrahentów o podobnych cechach. W
oparciu o historycznie ksztatujce si tendencje zalegania z patnociami, zalege nalenoci nie
objte odpisem nie wykazuj znacznego pogorszenia jakoci - wikszo z nich mieci si w
przedziale do miesica i nie zachodz obawy co do ich cigalnoci.
Ryzyko kredytowe rodków pieninych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartociowych oraz
pochodnych instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze wzgldu na wysok
wiarygodno podmiotów bdcych stron transakcji, do których nale przede wszystkim banki.
24.3

Ryzyko pynno ci

Grupa Kapitaowa jest naraona na ryzyko utraty pynnoci tj. zdolnoci do terminowego regulowania
zobowiza finansowych. Grupa zarzdza ryzykiem pynnoci poprzez monitorowanie terminów
patnoci oraz zapotrzebowania na rodki pienine w zakresie obsugi krótkoterminowych patnoci
(transakcje biece monitorowane w okresach tygodniowych) oraz dugoterminowego
zapotrzebowania na gotówk na podstawie prognoz przepywów pieninych aktualizowanych w
okresach miesicznych. Zapotrzebowanie na gotówk porównywane jest z dostpnymi ródami
pozyskania rodków (w tym zwaszcza poprzez ocen zdolnoci pozyskania finansowania w postaci
kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych rodków.
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Na dzie bilansowy zobowizania finansowe Spóki mieciy si w nastpujcych przedziaach
terminów wymagalnoci:
Krótkoterminowe:
do 6
m-cy

6 do 12
m-cy

Dugoterminowe:
1 do 3
lat

3 do 5
lat

powy ej
5 lat

Zobowi zani
a razem bez
dyskonta

Zobowi zani
a warto 
bilansowa

Stan na 30.06.2010
Kredyty w rachunku kredytowym

-

-

-

-

-

-

-

Kredyty w rachunku biecym

-

-

-

-

-

-

-

Poyczki

-

-

-

-

-

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

-

-

-

-

-

Leasing finansowy

-

-

-

-

-

-

-

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowizania DiU oraz pozostae
zobowizania finansowe
Ekspozycja na ryzyko pynno ci
razem
Stan na 31.12.2009
Kredyty w rachunku kredytowym

-

-

-

-

-

-

-

5.135

-

-

-

-

5.135

5.135

5.135

-

-

-

-

5.135

5.135

Kredyty w rachunku biecym

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poyczki

-

-

-

-

-

-

-

Dune papiery wartociowe

-

-

-

-

-

-

-

Leasing finansowy

-

-

-

-

-

-

-

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

-

-

-

-

Zobowizania DiU oraz pozostae
zobowizania finansowe

3.816

-

-

-

-

3.816

3.816

Ekspozycja na ryzyko pynno ci
razem

3.816

-

-

-

-

3.816

3.816

11 czerwca 2010 roku Spóka Dominujca zawara z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzib we
Wrocawiu umow o kredyt w rachunku biecym do kwoty 5 000 tys. z z przeznaczeniem na
finansowanie biecej dziaalnoci Spóki. W prezentowanym okresie sprawozdawczym kredyt ten nie
by przez Spók Dominujc wykorzystywany.
Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane bd odsetki wg stawki bazowej (WIBOR dla
jednomiesicznych depozytów midzybankowych) powikszonej o mar banku w wysokoci 1
punktu procentowego w skali roku. Oprocentowanie kredytu bdzie ustalane wg stawki bazowej
okrelonej dwa dni robocze przed pierwszym dniem miesica kalendarzowego, w którym nastpio
postawienie kredytu do dyspozycji Spóki Dominujcej.
25.

Zarz dzanie kapitaem

Grupa Kapitaowa zarzdza kapitaem w celu zapewnienia zdolnoci kontynuowania dziaalnoci
przez Grup oraz zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów
zainteresowanych kondycj finansow Grupy.
Zarówno Grupa jak i Spóka dominujca nie podlegaj zewntrznym wymogom kapitaowym.
26.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu 30.06.2010 nie miay miejsca zdarzenia, które nie wymagay ujcia w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01. do 30.06.2010 roku.
26.1

Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu przeliczonego na EURO wedug redniego kursu
wymiany zotego w stosunku do EUR, ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzie bilansowy,
skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepywów
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pieninych, przeliczone na EURO wedug redniej arytmetycznej ze rednich kursów okresu
ródrocznego sprawozdania finansowego, przedstawia tabela:
od 01.01 do
30.06.2010

od 01.01 do
30.06.2009

od 01.01 do
30.06.2010

tys. PLN
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzeday
Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadajcy
udziaowcom podmiotu dominujcego
Zysk na udzia (PLN)
Rozwodniony zysk na udzia (PLN)
redni kurs PLN / EUR w okresie
Rachunek przepywów pieni nych
rodki pienine netto z dziaalnoci operacyjnej

tys. EUR

73.495
6.806
6.587
5.134

39.993
253
324
292

18.354
1.700
1.645
1.282

16.118
1.612
1.628
1.312

5.136

292

1.283

1.312

24
24
X

X

5,99
5,99
4,0042

4,5184

5.695

-1.384

1.422

1.280

-3.357

-684

-838

-794

-

-2.000

-

-

2.338
X

-4.068
X

584
4,0042

487
4,5184

30.06.2010

31.12.2009

30.06.2010

31.12.2009

rodki pienine netto z dziaalnoci inwestycyjnej
rodki pienine netto z dziaalnoci finansowej
Zmiana netto stanu rodków pieninych i ich ekwiwalentów
redni kurs PLN / EUR w okresie

tys. PLN
Bilans
Aktywa
Zobowizania dugoterminowe
Zobowizania krótkoterminowe
Kapita wasny
Kapita wasny przypadajcy Udziaowcom jednostki
dominujcej
Kurs PLN / EUR na koniec okresu

26.2

od 01.01 do
30.06.2009

tys. EUR

24.888
11.154
13.735

16.658
7
8.045
8.605

6.003
2.690
3.313

4.055
2
1.958
2.095

13.742

8.605

3.315

-

X

X

4,1458

4,1082

Struktura wa cicielska kapitau podstawowego
Liczba udziaów

Stan na 30.06.2010
Benefit Invest Ltd

Liczba gosów

Warto 
nominalna
udziaów

Udzia w kapitale

128

128

1.318,78

Marek Kamola

26

26

267,88

60%
12%

James Van Bergh

60

60

618,18

28%

Razem

214

214

2.205

100%

Stan na 31.12.2009
Company Assistance Ltd

60%

128

128

1.318,78

Marek Kamola

26

26

267,88

12%

James Van Bergh

60

60

618,18

28%

214

214

2.205

100%

Razem

W 2010 roku nie wystpiy zmiany we wasnoci pakietów udziaów reprezentujcych ponad 5 %
kapitau podstawowego.
Dnia 22 czerwca nastpia zmiana nazwy udziaowca spóki dominujcej Benefit Invest LTD z siedzib
w Dublinie – wczeniej nazwa spóki brzmiaa Company Assistance LTD.
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26.3

Wynagrodzenia Czonków Zarz du spóek wchodz cych w skad Grupy Kapitaowej

czna warto wynagrodze i innych wiadcze dla Czonków Zarzdu spóek wchodzcych w skad
Grupy Kapitaowej wyniosa:
W spókach zale nych oraz
stowarzyszonych:

W Spóce dominuj cej:

Razem
Wynagrodzenie
Okres od 01.01 do 30.06.2010
James Van Bergh

Inne
wiadczenia

Inne
wiadczenia

Wynagrodzenie

61

-

-

-

Beata Rutkowska

-

-

12

-

12

Joanna Skocze
Razem
Okres od 01.01 do 30.06.2009
James Van Bergh

-

-

12

-

12

61

-

24

-

85
20

Marek Kamola
Razem

26.4

61

20

-

-

-

8

-

-

-

8

28

-

-

-

28

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych

Audytorem dokonujcym badania oraz przegldu sprawozda finansowych Spóki jest Grant Thornton
Frckowiak Sp. z o.o.
Wynagrodzenie audytora z poszczególnych tytuów wynioso:

Badanie rocznych sprawozda finansowych
Przegld sprawozda finansowych
Doradztwo podatkowe (PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o.)
Pozostae usugi
Razem

26.5

od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

55
69
-

25
207
-

124

232

Zatrudnienie

Przecitne zatrudnienie w Grupie w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja
pracowników ksztatoway si nastpujco:

od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

155

62

-

-

155

62

od 01.01 do 30.06.2010

od 01.01 do 31.12.2009

Liczba pracowników przyjtych

37

55

Liczba pracowników zwolnionych (-)

16

-

Razem

53

55

Pracownicy umysowi
Pracownicy fizyczni
Razem
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27.

Zatwierdzenie do publikacji

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzdzone za rok zakoczony 30 czerwca
2010 zostao zatwierdzone do publikacji przez Zarzd Spóki w dniu 01.10.2010 roku.
Podpisy wszystkich Czonków Zarz du
Data

Imi i Nazwisko

Funkcja

Podpis

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporz dzenie sprawozdania finansowego
Data

Imi i Nazwisko
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Podpis
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ROZDZIA 38. DOKUMENTY UDOSTPNIONE DO WGLDU
Zarzd owiadcza, e w okresie wanoci prospektu emisyjnego, w siedzibie Spóki w Warszawie
przy ulicy Fredry 6, mona zapoznawa si z nastpujcymi dokumentami (lub ich kopiami)
wycznie w formie papierowej:
•

Umowa Spóki i Statut Emitenta,

•

Historyczne informacje finansowe Emitenta za okres objty historycznymi danymi
finansowymi, oraz informacje finansowe podmiotów zalenych Emitenta,

•

Uchwaa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie
podwyszenia kapitau w drodze emisji akcji serii B,

•

Uchway Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 roku w
sprawie wprowadzenia akcji serii A i B oraz Praw do Akcji serii B do obrotu na rynku
regulowanym i ich dematerializacji oraz upowanienia do zawarcia umowy z Krajowym
Depozytem Papierów Wartociowych S.A.,

•

Opinia Biegego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od
01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku,

•

Opinia Biegego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od
01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku,

•

Opinia Biegego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od
01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,

•

Opinie Biegego Rewidenta z badania sprawozda finansowego Emitenta za okres od
01.01.2010 roku do 30.06.2010 roku,

•

Wszystkie raporty, pisma, owiadczenia i inne dokumenty, do których odniesienia lub
których fragmenty znajduj si w prospekcie emisyjnym.
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ROZDZIA 39. INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH I OWIADCZENIA
EKSPERTÓW
O wiadczenia ekspertów
Nie wystpuj.
Informacje uzyskane ze róde zewntrznych
Niektóre dane ekonomiczne i branowe wykorzystane w niniejszym Prospekcie pochodz z
publikacji organów administracji rzdowej, organów regulacyjnych lub innych, takich jak Gówny
Urzd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, jak równie ze róde branowych, takich jak
Konfederacja Pracodawców Polskich, GfK Polonia – badanie przeprowadzone na zlecenie
Emitenta z wrzenia 2010 roku, jak równie z nastpujcych publikacji prasowych: Dziennik
Gazeta Prawna – artyku ”Zamiast premii z korzyci dla pracownika i firmy” z dnia 8 lipca 2010,
Dziennik Gazeta Prawna - artyku „Talon albo karta dla pracownika” z dnia 30 wrzenia 2010,
Puls Biznesu – artyku ”Do pensji trzeba co doda” z dnia 23 lipca 2010, raport Komisji
Europejskiej ”Sport i aktywno fizyczna” – Eurobarometr z marca 2010, Gazeta Prawna – artyku
„8 mld z wydaj pracodawcy na dziaalno socjaln w cigu roku” z dnia 4 sierpnia 2009 roku,
Puls Biznesu – artyku „Pacenie bez pienidzy” z 3 sierpnia 2008 roku, Rzeczpospolita – artyku
„firmy lepiej dbaj o zadowolenie pracowników” z 20 lipca 2008 roku.
Wskazane dane zewntrzne zostay wybrane z powszechnie dostpnych róde i Emitent nie
posiada wiedzy, m.in. na bazie stwierdze publikowanych przez te róda, o ewentualnych
pomykach powodujcych, e informacje pochodzce z tych róde i cytowane w niniejszym
Prospekcie mogyby w istotnym stopniu wprowadzi w bd. Publikacje branowe generalnie
stwierdzaj, e zawarte w nich informacje uzyskano ze róde uznawanych za wiarygodne, ale
nie gwarantuj dokadnoci i kompletnoci informacji. W zwizku z rónymi definicjami rynku,
dostpne analizy, oparte najczciej na badaniach ankietowych, dostarczaj take bardzo
zrónicowanych danych, w szczególnoci dotyczcych popularnoci poszczególnych wiadcze
pozapacowych. Podczas sporzdzania niniejszego Prospektu nie przeprowadzono niezalenej
weryfikacji takich informacji zewntrznych ani nie sprawdzono zgodnoci metodologii lub podstaw
wykorzystanych przez strony trzecie przy opracowywaniu danych, szacunków i prognoz. Emitent
nie moe w zwizku z tym zapewni prawidowoci takich informacji ani – w odniesieniu do
prognoz – zapewni, e zostay one oparte na prawidowych informacjach i zaoeniach lub e s
dokadne.
Emitent potwierdza, e dooy naleytej starannoci, aby informacje pozyskane ze róde
zewntrznych zostay dokadnie powtórzone oraz e w stopniu, w jakim Emitent jest tego
wiadom i w jakim moe to oceni na podstawie tych informacji, nie zostay pominite adne
fakty, które sprawiaby, e informacje te, byyby niedokadne lub wprowadzayby w bd.
Dane dotycz ce pozycji konkurencyjnej
Emitent owiadcza, i wskazana przez niego pozycja konkurencyjna oszacowana zostaa wedle
najlepszej wiedzy Emitenta. Przy szacunkach Zarzd Emitenta bra pod uwag publicznie
dostpne informacje oraz wewntrzne analizy.
Emitent na bieco dokonuje analiz przedsibiorstw pod ktem liczby pracowników, bran,
zasigu geograficznego, na bazie których Emitent jest w stanie okreli grup docelow Klientów.
Bazuje przy tym na zakupionych bazach danych dotyczcych przedsibiorstw aktywnych w
Polsce, od takich dostawców jak Panoram Firm, publikowanych rankingach takich jak Gazele
Biznesu czy „500 Polityki”, jak równie na ogólnodostpnych w Internecie listach branowych.
Emitent, na bazie publicznie dostpnych informacji finansowych (z takich róde jak KRS, Monitor
Polski B,), analizuje przychody konkurentów, o których dziaaniu na rynku Emitent jest wiadomy,
i na tej bazie przeprowadza wasne szacunki pozycji konkurencyjnej w poszczególnych latach.
W przypadkach, gdzie byo to moliwe, Emitent opiera si na danych podmiotów zajmujcych si
badaniami rynku, jednake z uwagi na prowadzenie dziaalnoci w poszczególnych segmentach
rynku pozapacowych wiadcze pracowniczych, które to segmenty s rónie definiowane przez
podmioty zajmujce si badaniem rynku, Emitent nie by w stanie, szacujc swoj pozycj
konkurencyjn we wszystkich przypadkach oprze si w sposób nie budzcy wtpliwoci na
analizach firm zajmujcych si badaniami rynku. Emitent zwraca zatem uwag, e analiza jego
pozycji konkurencyjnej moe by róna, w zalenoci od zastosowanego podejcia w ocenie
rynku, uytych metod pomiarowych lub przyjtych definicji obszaru dziaalnoci.
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ROZDZIA 40. PREZENTACJA DANYCH
Niektóre dane finansowe
Dane finansowe dotyczce przychodów Emitenta w podziale na grupy produktowe, rynki,
sezonowo przychodów Emitenta, pochodz ze sprawozdawczoci zarzdczej. Poniesione
przez Emitenta w latach 2007 – 2009 oraz w I póroczu 2010 roku nakady inwestycyjne w rodki
trwae i wartoci niematerialne i prawne zostay przygotowane na podstawie sprawozda
finansowych Emitenta. Informacja dotyczca nakadów inwestycyjnych za okres od 30 czerwca
2010 roku do Dnia Zatwierdzenia Prospektu nie podlegaa weryfikacji przez biegych rewidentów.
Wymienione powyej dane finansowe nie stanowi czci sprawozda finansowych i nie zostay
zbadane ani w aden inny sposób zweryfikowane przez niezalenych biegych rewidentów
Emitenta, innych audytorów zewntrznych, konsultantów lub ekspertów.
Dane dotyczce przychodów Emitenta za lata 2005 i 2006 pochodz ze statutowych sprawozda
finansowych Emitenta i nie podlegay weryfikacji przez biegych rewidentów.
Pozostae dane
Pewne liczby w niniejszym Prospekcie zostay skorygowane przez zaokrglenie. W zwizku z
tym, liczby odnoszce si do tych samych informacji przedstawione w rónych tabelach mog
by w niewielkim stopniu rozbiene. W zwizku z powyszym, kwoty przedstawione w tabelach
jako sumy niekoniecznie stanowi sum arytmetyczn poprzedzajcych je liczb.
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ROZDZIA 41. DEFINICJE
Akcje Serii B/ Akcje Nowej
Emisji

Nie mniej ni 150.000 i nie wicej ni 200.000 akcji serii B emitowanych na
podstawie uchway nr 3/2010 z dnia 8 lutego 2011

Akcje Serii A

2.204.842 akcje serii A o wartoci nominalnej 1,00 PLN kada

Akcje Oferowane

200.000 Akcji Serii B oraz Akcje Sprzedawane

Akcje Sprzedawane

Nie wicej ni 700.000 Akcji Serii A Spóki oferowanych przez Sprzedajcego w
ramach Oferty Publicznej

Akcjonariusze

Akcjonariusze Spóki

Budowa Ksigi Popytu

Proces badania popytu na Akcje Oferowane i jego elastycznoci cenowej za
pomoc zbierania Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych wród
Inwestorów Instytucjonalnych

Cena Emisyjna

Cena ostateczna ustalona dla emisji Akcji Serii B, po której inwestorzy bd
obejmowa Akcje Serii B; równa Cenie Sprzeday

Cena Sprzeda y

Cena ostateczna ustalona dla Akcji Sprzedawanych, po której inwestorzy bd
nabywa Akcje Sprzedawane, równa Cenie Emisyjnej

Cena Akcji Oferowanych

Cena ostateczna ustalona w Ofercie Publicznej, po której inwestorzy bd
obejmowali lub nabywali Akcje Oferowane; jednoznaczna z Cen Emisyjn lub
Cen Sprzeday

Cena Maksymalna

Maksymalny poziom Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzeday, o którym mowa w art. 54
Ustawy o Ofercie Publicznej

Dzie Zatwierdzenia
Prospektu

Data zatwierdzenia Prospektu przez KNF

Benefit Systems, Emitent,
Spóka

Benefit Systems Spóka Akcyjna. W miejscach prospektu odnoszcych si do
danych finansowych obejmujcych 2010 i 2011 rok odniesienia do Emitenta
powinny by traktowane, jako odniesienia do Emitenta wraz z podmiotami
zalenymi, chyba e w tekcie wskazano inaczej

Dyrektywa Prospektowa

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003
roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w zwizku z publiczn ofert
lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartociowych i zmieniajca dyrektyw
2001/34/WE

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

EUR

Euro, waluta obowizujca w pastwach Europejskiej Unii Gospodarczej i
Walutowej

FitSport Polska

FitSport Polska Sp. z o.o.

Fundusz, Fundusz Socjalny

Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych tworzony na podstawie ustawy z dnia 4
marca 1994 r. o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych (tj. z 1996 r. Dz.U. Nr
70, poz. 335 ze zm.).

Gieda, GPW

Gieda Papierów Wartociowych w Warszawie Spóka Akcyjna

Inwestor Indywidualny

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci
prawnej zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe, z wyjtkiem podmiotów bdcych
Inwestorami Instytucjonalnymi.
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Inwestor Instytucjonalny

Firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
obrocie instrumentami finansowymi, inna instytucja finansowa lub osoba prawna
uprawniona, na podstawie waciwych przepisów prawa regulujcych jej
dziaalno, do dziaania na rynkach finansowych, w tym dom maklerski, bank,
fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, otwarty fundusz
emerytalny, towarzystwo emerytalne, jak równie inna instytucja zbiorowego
inwestowania lub podmiot ni zarzdzajcy, jak równie podmioty zarzdzajce na
zlecenie cudzymi portfelami w skad których wchodzi jeden lub wiksza liczba
maklerskich instrumentów finansowych, zakad ubezpiecze oraz inna osoba
prawna, której jedynym przedmiotem dziaalnoci jest inwestowanie w papiery
wartociowe.

K

Korona czeska, prawny rodek patniczy n terytorium Republiki Czeskiej

Inwestor

Inwestor Indywidualny lub Inwestor Instytucjonalny

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych Spóka Akcyjna

Klient

Firmy dokonujce zakupu produktów Emitenta

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sdowy

Ksiga Popytu

Wykaz wielkoci popytu na Akcje Oferowane po okrelonych cenach
deklarowanych przez Inwestorów Instytucjonalnych.

MSSF

Midzynarodowe Standardy Sprawozdawczoci Finansowej

Nierezydent

Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2
Prawa Dewizowego

Oferta Sprzeda y Akcji
Sprzedawanych

Przeprowadzana na podstawie niniejszego Prospektu oferta nabycia nie wicej ni
700.000 Akcji Sprzedawanych przez dotychczasowego akcjonariusza Spóki

Oferta Akcji Nowej Emisji

Przeprowadzana na podstawie niniejszego Prospektu oferta nie wicej ni 200.000
Akcji Serii B Spóki

Oferta Publiczna

Oferta Sprzeday Akcji Sprzedawanych oraz Oferta Akcji Nowej Emisji

Oferuj cy

KBC Securities N.V. (Spóka Akcyjna) Oddzia w Polsce z siedzib w Warszawie
przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa

Partner

Firmy wiadczce usugi na rzecz Klientów Emitenta w ramach umowy z
Emitentem

PLN, Zoty Polski, z

Zoty, prawny rodek patniczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

POK, POK Oferuj cego

Punkty Obsugi Klienta Oferujcego

Prawa do Akcji

Prawa do Akcji Serii B

Prospekt, Prospekt Emisyjny

Niniejszy jednolity dokument stanowicy jedynie prawnie wicy dokument
dotyczcy oferty publicznej Spóki oraz ubiegania si o dopuszczenie do obrotu
giedowego Akcji Serii A, Praw do Akcji Serii B oraz Akcji Serii B sporzdzony
zgodnie z Rozporzdzeniem Komisji (WE) nr 809/2004

Rezydent

Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 1
Prawa Dewizowego

Rozporz dzenie Komisji (WE)
nr 809/2004

Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku
wykonujce dyrektyw 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, wczenia przez
odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania
reklam
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S d Rejestrowy

Sd Rejonowy dla miasta stoecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydzia
Krajowego Rejestru Sdowego, waciwy dla siedziby Emitenta

Sprzedaj cy

Waciciele akcji Emitenta objtych sprzeda: Benefit Invest Ltd z siedzib w
Clifton House, Lower Fitzwiliam Street, Irlandia, która posiada 59,8% kapitau
zakadowego i gosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Subemitent

podmiot gwarantujcy zapisy Inwestorów Instytucjonalnych na mocy Umowy o
Subemisj

Transza Indywidualna,
Transza Inwestorów
Indywidualnych

Transza, w ramach której zapisy na Akcje Oferowane skadaj Inwestorzy
Indywidualni

Transza Instytucjonalna,
Transza Inwestorów
Instytucjonalnych

Transza, w ramach której zapisy na Akcje Oferowane skadaj Inwestorzy
Instytucjonalni

Umowa o Subemisj

warunkowa umowa o gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
zawarta pomidzy Emitentem i Sprzedajcym a Subemitentem, na mocy której
Subemitent zobowizuje si obj akcje oferowane w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych, w stosunku do których Inwestorzy Instytucjonalni uchylili si od
skutków zoonych zapisów w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, nie
zoyli zapisów w odpowiedzi na Zaproszenie lub nie opacili w terminie zoonych
zapisów.

VanityStyle

VanityStyle Sp z o.o.

VAT

Podatek od towarów i usug

UE

Unia Europejska

Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spókach
publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 ze zm.)

Ustawa o Obrocie
Instrumentami Finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.
2005 nr 183 poz. 1538 ze zm.)

Zaproszenie

Zaproszenie wystosowane przez Oferujcego w imieniu Emitenta i Sprzedajcego
do Inwestorów Instytucjonalnych, wybranych na zasadzie uznaniowej przez
Emitenta, którzy uczestniczyli w budowie Ksigi Popytu. Zaproszenie zawiera
zaproszenie do zoenia zapisu na okrelon liczb Akcji Oferowanych uznaniowo
wskazan przez Emitenta i Sprzedajcego oraz wezwanie do dokonania zapaty za
te Akcje Oferowane

Walne Zgromadzenie, WZ

Walne Zgromadzenie Emitenta

Zarz d

Zarzd Spóki

ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
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ROZDZIA 42. ZACZNIKI
42.1. Statut
Statut Spóki
Benefit Systems Spóka Akcyjna
z siedzib w Warszawie
I. Postanowienia ogólne
§1
Spóka Benefit Systems Spóka Akcyjna („Spóka”) powstaa w wyniku przeksztacenia Benefit
Systems Spóki z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie, zarejestrowanej w
rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego w Sdzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 254017.
§2
1.

Spóka jest prowadzona pod firm Benefit Systems Spóka Akcyjna.

2.

Spóka moe uywa w obrocie skrótu Benefit Systems S.A. oraz wyróniajcego j znaku
graficznego.
§3

Siedzib Spóki jest miasto stoeczne Warszawa.
§4
1.

Spóka dziaa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2.

Czas trwania Spóki jest nieoznaczony.

3.

Spóka moe tworzy oddziay, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granic, by
wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spókach z udziaem kapitau krajowego
i zagranicznego, jak te uczestniczy we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w
kraju i za granic.
II. Przedmiot dziaalno ci
§5

1.
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Przedmiotem dziaalnoci Spóki jest:
46.51.Z

Sprzeda
hurtowa
oprogramowania,

komputerów,

urzdze

peryferyjnych

i

46.52.Z

Sprzeda hurtowa sprztu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz
czci do niego,

46.66.Z

Sprzeda hurtowa pozostaych maszyn i urzdze biurowych,

46.69.Z

Sprzeda hurtowa pozostaych maszyn i urzdze,

47.99.Z

Pozostaa sprzeda detaliczna prowadzona poza sieci sklepow,
straganami i targowiskami,

62.03.Z

Dziaalno zwizana z zarzdzaniem urzdzeniami informatycznymi,

62.09.Z

Pozostaa dziaalno usugowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,

63.11.Z

Przetwarzanie danych; zarzdzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna dziaalno,

63.12.Z

Dziaalno portali internetowych,

63.99.Z

Pozostaa dziaalno usugowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
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64.20.Z

Dziaalno holdingów finansowych,

64.99.Z

Pozostaa
finansowa
niesklasyfikowana, z
emerytalnych,

66.19.Z

Pozostaa dziaalno wspomagajca usugi finansowe, z wyczeniem
ubezpiecze i funduszów emerytalnych,

70.10.Z

Dziaalno firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyczeniem
holdingów finansowych,

70.21.Z

Stosunki midzyludzkie (public relations) i komunikacja,

70.22.Z

Pozostae doradztwo w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i
zarzdzania,

73.11.Z

Dziaalno agencji reklamowych,

73.12.A

Porednictwo w sprzeday czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji,

73.12.B

Porednictwo w sprzeday miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,

73.12.C

Porednictwo w sprzeday miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),

73.12.D

Porednictwo w sprzeday czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostaych mediach,

73.20.Z

Badanie rynku i opinii publicznej,

82.99.Z

Pozostaa dziaalno wspomagajca prowadzenie
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

85.59.B

Pozostae pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

93.11.Z

Dziaalno obiektów sportowych,

93.12.Z

Dziaalno klubów sportowych,

93.13.Z

Dziaalno obiektów sucych poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z

Pozostaa dziaalno zwizana ze sportem,

96.09.Z

Pozostaa dziaalno usugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

dziaalno
wyczeniem

usugowa,
gdzie
indziej
ubezpiecze i funduszów

dziaalnoci

2.

Jeeli prowadzenie dziaalnoci przez Spók bdzie uzalenione od uzyskania przez
Spók koncesji lub zezwolenia albo od spenienia innych warunków wynikajcych
z przepisów prawa, dziaalno ta zostanie podjta po uzyskaniu takiej koncesji,
zezwolenia lub po spenieniu tych warunków.

3.

Istotna zmiana przedmiotu dziaalnoci Spóki nastpuje bez wykupu akcji tych
akcjonariuszy, którzy nie zgadzaj si na zmian, jeeli uchwaa powzita bdzie
wikszoci dwóch trzecich gosów w obecnoci osób reprezentujcych co najmniej
poow kapitau zakadowego Spóki.

III. Kapita zakadowy. Akcje. Kapita docelowy
§6
1.

Kapita zakadowy Spóki wynosi 2.204.842 (dwa miliony dwiecie cztery tysice osiemset
czterdzieci dwa) zotych i dzieli si na 2.204.842 (dwa miliony dwiecie cztery tysice
osiemset czterdzieci dwa) akcji na okaziciela serii A o numerach od A0000001do
A2204842, o wartoci nominalnej 1,00 (jeden) zoty kada akcja.

2.

Akcje na okaziciela serii A zostay wydane w zamian za udziay w spóce Benefit Systems
Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, o której mowa w §1, w wyniku przeksztacenia
tej spóki zgodnie z Tytuem IV Dziau III ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spóek

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

345

handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostay majtkiem spóki
przeksztacanej.
3.

Warunkowy kapita zakadowy Spóki wynosi nie wicej ni 165.000,00 (sownie: sto
szedziesit pi tysicy) zotych i dzieli si na nie wicej ni 165.000 (sownie: sto
szedziesit pi tysicy) akcji zwykych na okaziciela serii C o wartoci nominalnej 1,00
z (sownie: jeden zoty) kada.

4.

Celem warunkowego podwyszenia kapitau zakadowego jest przyznanie prawa do
objcia akcji serii C posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spók
na podstawie uchway Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24
listopada 2010 roku. Uprawnionymi do objcia akcji serii C bd posiadacze Warrantów
subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spók.

5.

Prawo objcia akcji serii C moe by wykonane do dnia 30 wrzenia 2014 roku.
§7

1.

Akcje Spóki kolejnych emisji mog by akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

2.

Akcje imienne mog by zamienione na akcje na okaziciela. Zamiany akcji imiennych serii
A na akcje na okaziciela dokonuje Zarzd na wniosek akcjonariusza po uzyskaniu zgody
Rady Nadzorczej, w terminie 30 (trzydzieci) dni od dnia otrzymania wniosku
akcjonariusza.

3.

Zamiana akcji dopuszczonych do zorganizowanego systemu obrotu na akcje imienne nie
jest dopuszczalna.

4.

Dokumenty akcji mog by wydawane w odcinkach zbiorowych, z zastrzeeniem, i nie
dotyczy to akcji zdematerializowanych.
§8

1.

Kapita zakadowy moe zosta podwyszony w drodze emisji nowych akcji lub
zwikszenia nominalnej wartoci dotychczasowych akcji.

2.

Podwyszenie kapitau zakadowego wymaga uchway Walnego Zgromadzenia. Walne
Zgromadzenie moe w takiej uchwale upowani Zarzd albo Rad Nadzorcz do
oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji oraz terminu otwarcia i zamknicia subskrypcji.

3.

Kapita zakadowy moe zosta podwyszony poprzez przeznaczenie na to rodków z
kapitau zapasowego lub innych kapitaów rezerwowych Spóki utworzonych z zysku, jeeli
mog one by uyte w tym celu. W takim przypadku nastpi wydanie akcji
dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziaów w kapitale zakadowym.
§9

1.

Zarzd jest upowaniony w terminie 3 (trzy) lat od dnia uchwalenia niniejszego Statutu do
dokonania jednego lub kilku podwysze kapitau zakadowego o czn kwot nie wysz
ni ¾ (trzy czwarte) kapitau zakadowego Spóki w chwili uchwalenia niniejszego Statutu
zotych w drodze emisji akcji kolejnych serii.

2.

Uchway Zarzdu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitau
docelowego lub wydania akcji w zamian za wkady niepienine wymagaj zgody Rady
Nadzorczej.

3.

Za zgod Rady Nadzorczej, Zarzd moe pozbawi akcjonariuszy w caoci lub w czci
prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitau docelowego.

4.

Z zastrzeeniem ust. 2 i 3 powyej, o ile przepisy nie stanowi inaczej, Zarzd decyduje o
wszystkich sprawach zwizanych z podwyszeniem kapitau zakadowego w ramach
kapitau docelowego.

5.

Podwyszenia kapitau, o których mowa w ust. 1 mog równie nastpowa w drodze
emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie póniejszym
ni wskazany w ust. 1.
§ 10
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Spóka moe emitowa dune papiery wartociowe, w tym obligacje zamienne na akcje oraz
warranty subskrypcyjne.
§ 11
1.

Umorzenie akcji Spóki wymaga obnienia kapitau zakadowego. Akcja moe by
umorzona za zgod akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spók (umorzenie
dobrowolne).

2.

Nabycie akcji przez Spók w celu ich umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

3.

Umorzenie akcji Spóki wymaga uchway Walnego Zgromadzenia, z zastrzeeniem art. 363
§ 5 Kodeksu spóek handlowych.

4.

Uchwaa, o której mowa w ustpie poprzedzajcym okrela w szczególnoci:
a.

podstaw prawn umorzenia akcji,

b.

wysoko wynagrodzenia przysugujcego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bd
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,

c.

sposób obnienia kapitau zakadowego.

5.

Uchwaa o umorzeniu akcji podlega ogoszeniu.

6.

Spóka moe utworzy fundusz celowy, na pokrywanie ewentualnych przyszych umorze
akcji. Utworzenie funduszu celowego wymaga uchway Walnego Zgromadzenia.

7.

W zamian za umorzone akcje Spóka moe wyda imienne wiadectwa uytkowe bez
okrelonej wartoci nominalnej.
IV. Gospodarka finansowa Spóki
§12

1.

Spóka prowadzi rachunkowo zgodnie z obowizujcymi przepisami.

2.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3.

Kapitay wasne Spóki stanowi:
a.

kapita zakadowy,

b.

kapita zapasowy,

c.

kapitay rezerwowe.

4.

Spóka moe tworzy i znosi uchwa Walnego Zgromadzenia kapitay rezerwowe
i fundusze celowe na zasadach okrelonych na pocztku i w trakcie roku obrotowego.

5.

O przeznaczeniu kapitaów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
§13

1.

Akcjonariusze maj prawo do udziau w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegego rewidenta, który zosta przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie do wypaty akcjonariuszom.

2.

Przeznaczony uchwa Walnego Zgromadzenia do podziau zysk dzieli si pomidzy
akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeeli akcje nie s w caoci pokryte, wówczas
zysk dzieli si w stosunku do dokonanych wpat na akcje. Walne Zgromadzenie moe
wyczy cao albo cz zysku od podziau i pozostawi go w Spóce z przeznaczeniem
na istniejce albo utworzone w tym celu kapitay.

3.

W razie podjcia uchway o podziale zysku Walne Zgromadzenie okrela dzie, wedug
którego ustala si list akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

4.

Zarzd moe wypaca akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku obrotowego, jeeli Spóka posiada rodki wystarczajce na wypat. Wypata
zaliczki wymaga spenienia wymogów okrelonych w przepisach prawa oraz zgody Rady
Nadzorczej.
V. Ograny Spóki
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§ 14
Organami Spóki s:
1.

Zarzd,

2.

Rada Nadzorcza,

3.

Walne Zgromadzenie.
A. ZARZD
§15

1.

Zarzd skada si z od 1 (jeden) do 3 (trzech) czonków, w tym Prezesa Zarzdu,
powoywanych na wspóln, trzyletni kadencj. W przypadku Zarzdu wieloosobowego
obok Prezesa Zarzdu powouje si Wiceprezesa Zarzdu. Zmiana w skadzie osobowym
Zarzdu w trakcie rozpocztej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.

2.

Czonkowie Zarzdu mog by powoywani w jego skad na kolejne kadencje.

3.

Czonków Zarzdu powouje i odwouje Rada Nadzorcza, z zastrzeeniem, i Zarzd
pierwszej kadencji powoany zosta Uchwa Zgromadzenia Wspólników przy
przeksztaceniu spóki Benefit Systems Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci w
Benefit Systems Spóka Akcyjna. Rada Nadzorcza decyduje o liczbie czonków Zarzdu
oraz wskazuje, który z czonków Zarzdu bdzie peni funkcj Prezesa oraz Wiceprezesa.
W razie wyganicia mandatu czonka Zarzdu przed upywem danej kadencji, Rada
Nadzorcza niezwocznie dokonuje uzupenienia skadu Zarzdu.

4.

Powoanie i odwoanie czonków Zarzdu nastpuje w uchwale Rady Nadzorczej podjtej
wikszoci 2/3 (dwie trzecie) gosów w obecnoci co najmniej poowy jej skadu.
§ 16

1.

Do kompetencji Zarzdu nale wszelkie sprawy zwizane z prowadzeniem
przedsibiorstwa Spóki, nie zastrzeone przepisami prawa lub postanowieniami
niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2.

Zarzd, kierujc si interesem Spóki, okrela strategi oraz gówne cele dziaania Spóki
na kolejny rok obrotowy oraz przedkada je do wiadomoci Radzie Nadzorczej. Zarzd jest
odpowiedzialny za wdroenie i realizacj strategii oraz gównych celów dziaania Spóki.
§ 17

1.

Zarzd obraduje i podejmuje uchway na posiedzeniach.

2.

Posiedzenia Zarzdu zwouje Prezes Zarzdu lub w jego zastpstwie Wiceprezes Zarzdu.

3.

Posiedzenia Zarzdu zwoywane s w miar potrzeby, nie rzadziej ni raz w miesicu.
Zwoujcy zawiadamia czonków Zarzdu o zwoaniu, terminie, miejscu i przedmiocie
posiedzenia za porednictwem poczty elektronicznej, faksu, poczty kurierskiej bd te
zawiadomienia bezporednio wrczanego czonkowi Zarzdu za pokwitowaniem odbioru.
Zawiadomienie o posiedzeniu Zarzdu nie jest konieczne jeeli wszyscy czonkowie
Zarzdu s obecni na posiedzeniu oraz wyraaj zgod na odbycie posiedzenia oraz na
wprowadzenie okrelonych spraw do porzdku obrad.

4.

W sprawach, które wymagaj podjcia uchway przez Zarzd, a z przyczyn praktycznych
nie mona odby posiedzenia Zarzdu, uchway mog by podejmowane przez zoenie
podpisów wszystkich czonków Zarzdu pod treci uchway.

5.

Uchway Zarzdu zapadaj bezwzgldn wikszoci gosów. W przypadku równoci
gosów, decyduje gos Prezesa Zarzdu.

6.

Zarzd moe podejmowa uchway w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodków
bezporedniego porozumiewania si na odlego. Podjcie uchway w tym trybie wymaga
uprzedniego przedstawienia projektu uchway wszystkim czonkom Zarzdu. Pod rygorem
niewanoci uchwaa Zarzdu podjta przy wykorzystaniu rodków bezporedniego
porozumiewania si na odlego, winna by sporzdzona na pimie i podpisana przez
wszystkich czonków Zarzdu najpóniej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego
gosowania.
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7.

Uchway Zarzdu s protokoowane, a protokoy powinny zawiera co najmniej: porzdek
obrad, list obecnych czonków Zarzdu, tre podjtych uchwa, list gosów oddanych na
poszczególne uchway, zdania odrbne oraz podpisy obecnych czonków Zarzdu.

8.

Zarzd dziaa na podstawie regulaminu przyjtego przez siebie i zatwierdzonego przez
Rad Nadzorcz.
§ 18

1.

Do skadania owiadcze w imieniu Spóki upowaniony jest Prezes Zarzdu
samodzielnie, dwaj czonkowie Zarzdu dziaajcy cznie bd czonek Zarzdu dziaajcy
cznie z prokurentem.

2.

Do dokonywania okrelonych czynnoci lub czynnoci okrelonego rodzaju mog by
ustanawiani penomocnicy dziaajcy samodzielnie lub cznie.

3.

Czonkowie Zarzdu uczestnicz w obradach Walnego Zgromadzenia.
§ 19

1.

Czonkowie Zarzdu mog by zatrudnieni przez Spók na podstawie umowy o prac lub
innej umowy cywilnoprawnej. Umowy o prac lub inne umowy bdce podstaw
zatrudnienia czonków Zarzdu, a take inne umowy pomidzy czonkami Zarzdu a
Spók zawiera w imieniu Spóki penomocnik powoany uchwa Walnego Zgromadzenia
lub Rada Nadzorcza, któr reprezentuje jej Przewodniczcy.

2.

W sporach z czonkami Zarzdu Spók reprezentuje Rada Nadzorcza bd penomocnik
powoany uchwa Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 379 § 1 KSH. Rada Nadzorcza
moe upowani w drodze uchway Przewodniczcego lub innego czonka Rady
Nadzorczej do dokonywania takich czynnoci prawnych.

3.

Czonek Zarzdu nie moe bez zgody Rady Nadzorczej prowadzi dziaalnoci
konkurencyjnej w stosunku do Spóki, by zatrudnionym w innych podmiotach na
podstawie umowy o prac, umowy zlecenia, umowy o dzieo ani te posiada, obejmowa
oraz nabywa udziaów lub akcji w podmiotach konkurencyjnych (za wyjtkiem papierów
wartociowych dopuszczonych do zorganizowanego systemu obrotu) i udziau w innych
podmiotach, a take nie moe uczestniczy w jakichkolwiek wadzach w innych
podmiotach.
B. RADA NADZORCZA
§ 20

1.

Rada Nadzorcza skada si z 3 (trzech), a w przypadku podjcia decyzji o ubieganiu si
przez Spók o uzyskanie statusu spóki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spókach publicznych – z 5 (piciu) czonków,
powoywanych i odwoywanych przez Walne Zgromadzenie.

2.

Kandydatury na czonków Rady Nadzorczej powinny by zgaszane Spóce nie póniej ni
na siedem (7) dni przed planowanym dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
wraz z yciorysem kandydata oraz owiadczeniem kandydata o spenieniu bd
niespenieniu warunków okrelonych w ustpie 4 niniejszego paragrafu.

3.

Czonkowie Rady Nadzorczej s powoywani na wspóln, trzyletni kadencj.

4.

Co najmniej jeden czonek Rady Nadzorczej, a w przypadku ubiegania si o status spóki
publicznej, co najmniej dwóch czonków Rady Nadzorczej, bdzie spenia warunki
niezalenoci okrelone w aktualnie obowizujcych zasadach adu korporacyjnego dla
spóek publicznych, przyjtych uchwa Rady Giedy Papierów Wartociowych w
Warszawie S.A.

5.

W razie wyganicia mandatu czonka Rady Nadzorczej, na skutek zoenia przez niego
rezygnacji lub w razie jego mierci pozostali czonkowie tego organu mog w drodze
uchway o kooptacji powoa nowego czonka, który swoje czynnoci bdzie sprawowa do
czasu dokonania wyboru czonka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Do
powoania czonka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustpu stosowa si bd
odpowiednio postanowienia ustpu 4. niniejszego paragrafu. W skad Rady Nadzorczej nie
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moe wchodzi wicej ni dwóch czonków powoanych na powyszych zasadach.
6.

Czonkowie Rady Nadzorczej mog by powoywani w jej skad na kolejne kadencje.
§ 21

1.

Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w gosowaniu tajnym,
bezwzgldn wikszoci gosów Przewodniczcego i Zastpc Przewodniczcego Rady
Nadzorczej.

2.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwouje i przewodniczy obradom Przewodniczcy Rady,
a w razie jego nieobecnoci Zastpca Przewodniczcego, bd osoba upowaniona przez
Przewodniczcego. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwouje Zarzd
Spóki w terminie 30 dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej, z porzdkiem obrad
obejmujcym ukonstytuowanie si Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczcego Rady
Nadzorczej i Zastpcy Przewodniczcego Rady Nadzorczej.
§ 22

1.

Przewodniczcy Rady Nadzorczej lub – w razie jego nieobecnoci – Zastpca
Przewodniczcego, zwouje posiedzenia Rady z wasnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Zarzdu, czonka Zarzdu bd czonka Rady Nadzorczej. Przewodniczcy
lub jego Zastpca s zobowizani, w terminie dwóch tygodni od chwili zoenia
stosownego wniosku, zwoa posiedzenie. W razie bezskutecznego upywu tego terminu,
organ lub osoba, która wystpia z wnioskiem upowaniona jest do zwoania posiedzenia
Rady.

2.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj si w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz
na kwarta kalendarzowy.

3.

Czonkowie Zarzdu lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczcego Rady
Nadzorczej mog bra udzia w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa gosu, o ile
posiedzenie nie dotyczy spraw dotyczcych bezporednio Zarzdu lub jego czonków,
w szczególnoci: odwoania, odpowiedzialnoci lub ustalania wynagrodzenia.

4.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwouje si listami poleconymi wysanymi co najmniej
na 14 (czternacie) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady
mona zwoa take za pomoc poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni
przed planowanym terminem posiedzenia. Adres lub adresy poczty elektronicznej waciwe
do przesyania informacji o zwoaniu posiedzenia czonek Rady Nadzorczej wskazuje na
pimie
niezwocznie
po
jego
powoaniu
w
skad
Rady
Nadzorczej.
W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej naley oznaczy miejsce, dzie, godzin
i porzdek obrad posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mog odby si
z pominiciem wskazanych powyej terminów powiadomienia, jeeli wszyscy czonkowie
Rady
wyra
zgod
na
odbycie
posiedzenia
w
tym
trybie
oraz na proponowany porzdek obrad.

5.

W sprawach nagych Przewodniczcy Rady Nadzorczej, moe zarzdzi inny sposób
i termin zawiadamiania czonków Rady, w szczególnoci bez obowizku zachowania
terminów, o których mowa w ust. 4.

6.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mog odbywa si take za porednictwem telefonu
lub
przy
wykorzystaniu
innych
rodków
bezporedniego
porozumiewania
si na odlego.

7.

Obrady powinny by protokoowane. Protokoy podpisuj wszyscy czonkowie Rady
Nadzorczej uczestniczcy w posiedzeniu. W protokoach naley wymieni co najmniej:
czonków biorcych udzia w posiedzeniu, porzdek obrad, tre podjtych uchwa, sposób
przeprowadzenia i wynik gosowania, zdania odrbne oraz podpisy czonków Rady
Nadzorczej. Protokoy powinny by zebrane w ksig protokoów.
§ 23

1.

Rada Nadzorcza podejmuje uchway bezwzgldn wikszoci gosów w obecnoci,
co najmniej poowy czonków Rady Nadzorczej.

2.

W przypadku równoci gosów rozstrzyga gos Przewodniczcego Rady Nadzorczej. Dla
wanoci uchwa Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich
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czonków Rady.
3.

Rada moe podejmowa uchway w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodków
bezporedniego porozumiewania si na odlego. Uchwaa podjta w tym trybie jest
wana tylko wtedy, gdy wszyscy czonkowie Rady zostali powiadomieni o treci projektu
uchway. Podejmowanie uchwa w przewidzianym powyej trybie nie dotyczy powoywania,
odwoywania i zawieszania w czynnociach czonków Zarzdu oraz wyboru
Przewodniczcego i Zastpcy Przewodniczcego Rady Nadzorczej.

4.

Czonkowie Rady Nadzorczej mog bra udzia w podejmowaniu uchwa Rady oddajc
swój gos na pimie za porednictwem innego Czonka Rady Nadzorczej. Oddanie gosu
na pimie nie moe dotyczy spraw wprowadzonych do porzdku obrad na posiedzeniu
Rady.
§ 24

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegóowo okrela tryb jej postpowania.
Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie.
§ 25
1.

Czonkowie Rady Nadzorczej uczestnicz w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonuj
swoje obowizki osobicie.

2.

Czonkowie Rady
Zgromadzenie.

3.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowizki kolegialnie, moe jednak delegowa swoich
czonków do samodzielnego penienia okrelonych czynnoci nadzorczych.

4.

Rada Nadzorcza moe ustanawia komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku
ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powouje i odwouje jego czonków, a take
ustanawia jego sposób organizacji.

Nadzorczej

otrzymuj

wynagrodzenie

okrelone

przez

Walne

§ 26
1.

Rada Nadzorcza sprawuje stay nadzór nad dziaalnoci Spóki we wszystkich
dziedzinach jej dziaalnoci.

2.

W celu wypenienia spoczywajcych na niej obowizków Rada Nadzorcza moe da
od Zarzdu i pracowników Spóki przedstawienia sprawozda i skadania wyjanie
oraz bada dokumenty Spóki.

3.

Do kompetencji Rady Nadzorczej naley w szczególnoci:

4.

a.

ocena sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Spóki oraz sprawozdania finansowego
za kady rok obrotowy, w zakresie ich zgodnoci z ksigami i dokumentami Spóki,
jak i ze stanem faktycznym,

b.

ocena wniosków Zarzdu dotyczcych podziau zysku albo pokrycia straty,

c.

skadanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników
ocen, o których mowa w pkt a i b,

d.

wyraenie zgody, na wniosek Zarzdu, na nabycie i zbycie nieruchomoci lub prawa
uytkowania wieczystego lub udziau w nieruchomoci lub w prawie uytkowania
wieczystego,

e.

wyraanie zgody, na wniosek Zarzdu, na transakcje obejmujce zbycie lub nabycie
akcji lub innego mienia albo zacignicie zobowizania, jeeli warto transakcji
przewysza 20% kapitaów wasnych Spóki na ostatni dzie kwartau
poprzedzajcego zoenie wniosku przez Zarzd.

Do kompetencji Rady Nadzorczej naley ponadto:
a.

zatwierdzanie regulaminu Zarzdu Spóki,

b.

powoywanie i odwoywanie czonków Zarzdu, zawieszanie z wanych powodów w
czynnociach poszczególnych lub wszystkich czonków Zarzdu,
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5.

c.

zawieranie umów z czonkami Zarzdu, w tym ustalanie warunków wykonywania
funkcji czonka Zarzdu,

d.

ustalanie wynagrodzenia czonków Zarzdu,

e.

delegowanie czonków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoci
czonków Zarzdu nie mogcych sprawowa swoich czynnoci,

f.

wybór biegego rewidenta przeprowadzajcego badanie sprawozda finansowych
Spóki,

g.

udzielanie zezwolenia na tworzenie za granic zakadów, oddziaów, filii,
przedstawicielstw i innych placówek,

h.

opiniowanie wniosków skierowanych przez Zarzd do Walnego Zgromadzenia,

i.

wyraanie zgody, na wniosek Zarzdu, na emisj obligacji innych ni obligacje
zamienne i z prawem pierwszestwa,

j.

wyraanie zgody, na wniosek Zarzdu, na zbycie akcji i udziaów w spókach
zalenych,

k.

ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spóki i wprowadzanie innych
zmian o charakterze redakcyjnym okrelonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

l.

wyraanie zgody czonkom Zarzdu na prowadzenie dziaalnoci konkurencyjnej,
zatrudnienie lub uczestniczenie w podmiotach konkurencyjnych, jako wspólnik lub
akcjonariusz bd jako czonek ich organów,

m.

wyraanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,

n.

inne czynnoci okrelone w niniejszym Statucie i w Kodeksie spóek handlowych.

Jeeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie okrelonej czynnoci, Zarzd moe
zwróci si do Walnego Zgromadzenia o powzicie uchway udzielajcej zgody na
dokonanie teje czynnoci.
C. WALNE ZGROMADZENIE
§ 27

1.

Walne Zgromadzenia odbywaj si w siedzibie Spóki.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwouje Zarzd Spóki. Rada Nadzorcza ma prawo
zwoa Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeeli Zarzd nie zwoa go w terminie
wynikajcym w przepisów Kodeksu spóek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, jeeli zwoanie go uzna za wskazane.

3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwouje Zarzd Spóki z wasnej inicjatywy,
na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek kadego z czonków Rady Nadzorczej.

4.

Wniosek osób uprawnionych do jego wniesienia winien by zoony na pimie
lub w formie elektronicznej na adres Zarzdu Spóki. Walne Zgromadzenie powinno by
zwoane najpóniej w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty zoenia wniosku.
W razie niezwoania go w tym terminie osobom uprawionym okrelonym w niniejszym
postanowieniu przysuguje prawo samodzielnego zwoania Walnego Zgromadzenia.

5.

Zasady zwoywania Walnych Zgromadze okrelaj bezwzgldnie obowizujce przepisy
prawa. Uprawnienia akcjonariuszy w zakresie zwoywania i odbywania Walnych
Zgromadze okrela Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 28

1.

Walne Zgromadzenie moe podejmowa uchway jedynie w sprawach objtych
porzdkiem obrad, chyba e cay kapita zakadowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych
nie zgosi sprzeciwu dotyczcego powzicia uchway.

2.

Wnioski o charakterze porzdkowym oraz wniosek o zwoanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia mog by gosowane i uchway w tym zakresie mog by podjte, mimo e
nie byy umieszczone w porzdku obrad.
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3.

Uchway Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgldn wikszoci gosów, chyba e
bezwzgldnie obowizujce przepisy prawa lub Statut Spóki przewiduj surowsze warunki
ich powzicia.

4.

Z zastrzeeniem ust. 6., bezwzgldnej wikszoci 3/4 (trzech czwartych) gosów oddanych
przy obecnoci akcjonariuszy przedstawiajcych przynajmniej 50% kapitau zakadowego
Spóki wymagaj dla swojej wanoci uchway dotyczce usunicia spraw spod obrad
Walnego Zgromadzenia objtych wczeniej porzdkiem obrad. W przypadku, gdy o
usunicie spraw z porzdku dziennego wnosi Zarzd Spóki, uchwaa wymaga
bezwzgldnej wikszoci gosów oddanych.

5.

Usunicie spraw umieszczonych w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia na danie
zgoszone - na podstawie art. 400 - 401 Kodeksu spóek handlowych - przez uprawnionego
akcjonariusza, wymaga zgody akcjonariusza, który zgosi takie danie.

6.

Podjcie uchway dotyczcej odpowiedzialnoci akcjonariusza wobec Spóki
z jakiegokolwiek tytuu wymaga bezwzgldnej wikszoci 3/4 (trzech czwartych) gosów
oddanych przy obecnoci akcjonariuszy reprezentujcych co najmniej 50% wszystkich
akcji Spóki uprawniajcych do gosowania przy podjciu takiej uchway.
§ 30

1.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczcy Rady Nadzorczej lub Zastpca
Przewodniczcego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecnoci czonków Rady Nadzorczej –
Prezes Zarzdu albo osoba wyznaczona na pimie przez Zarzd z wyczeniem sytuacji, w
których Walne Zgromadzenie zwoywane jest na wniosek czonka Rady Nadzorczej.
Wówczas Walne Zgromadzenie otwiera ten czonek Rady Nadzorczej. Sporód osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera si jego
Przewodniczcego.

2.

Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 31

1.

Oprócz spraw wymienionych w kodeksie spóek handlowych oraz w Statucie uchwa
Walnego Zgromadzenia wymagaj:
a.

okrelanie dnia oraz terminu wypaty dywidendy,

b.

rozpatrywanie spraw wniesionych przez Rad Nadzorcz, Zarzd lub akcjonariuszy,

c.

powoywanie czonków Rady Nadzorczej na zasadach opisanych w Statucie,

d.

ustalenie zasad wynagradzania czonków Rady Nadzorczej.
§ 32
Postanowienia kocowe

1.

Ogoszenia wymagane przepisami prawa Spóka zamieszcza w dzienniku urzdowym
Rzeczypospolitej Polski „Monitor Sdowy i Gospodarczy”, a w przypadkach okrelonych
przepisami prawa - w dzienniku urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, z
zastrzeeniem § 28 ust. 3 niniejszego Statutu. W przypadkach okrelonych przepisami
prawa, Spóka moe zamieszcza ogoszenia na stronie internetowej.

2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maj zastosowanie przepisy
bezwzgldnie obowizujcych przepisów prawa.
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