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KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1.

Bilans

Pozycja bilansu

31-03-2014

31-03-2013

115 440,46

65 720,74

I. Wartości niematerialne i prawne

31 916,67

38 079,41

II. Rzeczowe aktywa trwałe

18 032,43

22 493,17

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

65 491,36

5 148,16

1 829 751,63

918 559,87

I. Zapasy

872 199,95

538 434,93

II. Należności krótkoterminowe

310 381,25

181 690,37

644 190,44
2 979,99
1 945 192,09

168 215,73
30 218,84
984 280,61

31-03-2014

31-03-2013

1 543 363,43

843 187,29

1 100 000,00

600 000,00

A. AKTYWA TRWAŁE

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE

III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem :

Pozycja bilansu
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III. Udziały (akcje) własne
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.
I. Rezerwy na zobowiązania

0,00
0,00
169 457,21

96 583,20

0,00
0,00
237 498,44

73 004,01

36 407,78

73 600,08

0,00
401 828,66

141 093,32

309 779,86

17 982,95

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem :

92 048,80
0,00
1 945 192,09

123 110,37
0,00
984 280,61

Dane w złotych polskich
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2.

Rachunek zysków i strat – wersja kalkulacyjna

Pozycja rachunku zysków i strat

01.01.2014-31.03.2014

01.01.2013-31.03.2013

A. PRZYCH. ZE SPRZ. PROD., TOW. I MAT., w tym:

395 655,20

235 380,00

- od jednostek powiązanych

170 000,00

235 380,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

309 961,20

235 380,00

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY SPRZED. PROD., TOW. I MAT., w tym:

85 694,00

0,00

169 049,26

80 387,75

121 474,26

80 387,75

- jednostkom powiązanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

47 575,00

0,00

226 605,94

154 992,25

D. KOSZTY SPRZEDAŻY

98 709,28

26 340,86

E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU

67 856,50

38 590,26

F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY

60 040,16

90 061,13

0,02

0,95

C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY

G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

0,02

0,95

16 595,76

0,10

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

16 595,76

0,10

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

43 444,42

90 061,98

1 358,90

2 071,70

II. Odsetki, w tym:

1 358,90

2 071,70

- od jednostek powiązanych

1 358,90

2 071,70

K. KOSZTY FINANSOWE

139,76

0,00

I. Odsetki, w tym:

139,76

J. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne

- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZEJ
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

44 663,56

92 133,68

0,00

0,00

I. Zyski nadzwyczajne

0,00

II. Straty nadzwyczajne
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO
O. PODATEK DOCHODOWY

0,00
44 663,56

92 133,68

8 255,78

18 533,60

36 407,78

73 600,08

P. POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIEJSZENIA ZYSKU
N. ZYSK (STRATA) NETTO

0,00
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3.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Pozycja sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
- korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał podstawowy na początek okresu
1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały własne na początek okresu
3.1 Udziały własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał własny (po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku lub pokrycia straty)

01.01.2014-31.03.2014

01.01.2013-31.03.2013

1 509 955,65

769 587,21

1 509 955,65
1 100 000,00
1 100 000,00

769 587,21
600 000,00
600 000,00

0,00

0,00

0,00
172 457,21
169 457,21

0,00
96 583,20
96 583,20

0,00

0,00

0,00
237 498,44
237 498,44
36 407,78
1 543 363,43
1 543 363,43

0,00
73 004,01
73 004,01
73 600,08
843 187,29
843 187,29

Dane w złotych polskich

4.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Pozycja sprawozdania z przepływów pieniężnych

01.01.2014-31.03.2014

01.01.2013-31.03.2013

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

36 407,78

73 600,08

II. Korekty razem

-192 928,65

-99 138,15

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-156 520,87

-25 538,07

I. Wpływy

1 358,90

162 658,00

II. Wydatki

-204 632,00

-5 891,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-203 273,10

156 767,00

I. Wpływy

0,00

0,00

II. Wydatki

-3 139,76

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-3 139,76

0,00

D. Przepływy pieniężne netto razem

-362 933,73

131 228,93

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

-362 933,73

131 228,93

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

F. Środki pieniężne na początek okresu

807 124,17

36 986,80

G. Środki pieniężne na koniec okresu

444 190,44

168 215,73
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INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM
INFORMACJE
O
ZMIANACH
STOSOWANYCH
ZASAD
(POLITYKI)
RACHUNKOWOŚCI
Podstawą do sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego są przepisy Ustawy o rachunkowości oraz
przyjęta przez Emitenta polityka rachunkowości.
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Emitenta zostały przedstawione poniżej:
Aktywa trwałe - środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w cenach ich nabycia lub kosztach
poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wydatki poniesione na remonty, które nie
powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w
momencie ich poniesienia; istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.
Ewidencję środków trwałych prowadzona jest z podziałem na grupy rodzajowe wg klasyfikacji GUS.
Ewidencję środków trwałych do kont środków trwałych prowadzi się w porządku chronologicznym,
natomiast rozchody odnotowuje się w odpowiednich pozycjach anulując jednocześnie ich numery
inwentarzowe.
Powołując się na art. 4 ust. 4 Ustawy o rachunkowości dotyczący możliwości stosowania uproszczeń oraz na
art. 32 ust. 2 przyjmuje się następujące ustalenia:
- do środków trwałych własnych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych, jak i ich ulepszeń, zalicza się
odpowiednio składniki majątku lub nakłady o jednostkowej wartości powyżej 3 500 złotych.
Tak zdefiniowane środki trwałe oraz ich ulepszenia o jednostkowej wartości początkowej powyżej 3.500 zł
objęte są ewidencją ilościowo-wartościową.
Rejestry środków trwałych prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego.
Środki trwałe umarzane są podatkowo w oparciu o prowadzone komputerowo tabele amortyzacyjne,
sporządzone z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych zgodnych z załącznikiem do Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dopuszcza się stosowanie amortyzacji
jednorazowej na podstawie art. 16k ust. 7 w/w ustawy wg potrzeb.
Bilansowo odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na poziomie stawek amortyzacyjnych dla wszystkich
grup środków trwałych (za wyjątkiem gruntów) na poziomie stawek amortyzacyjnych w załączniku o
podatku dochodowym.
Odpisu aktualizacyjnego dokonuje się w przypadku kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez
jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów. O jego
wysokości decyduje kierownik jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego
środka trwałego.
Aktywa trwałe – wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych, które prowadzone są w podziale na ich tytuły,
ustalana jest według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia.
Powołując się na art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości dotyczący stosowania uproszczeń oraz art.33 ust.1
w/w ustawy przyjmuje się następujące ustalenia :
- do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się te tytuły których jednostkowa wartość przekracza 3.500
zł.
Umorzenie wartości początkowej wnip dokonywane jest w oparciu o prowadzone komputerowo tabele
amortyzacyjne, sporządzone z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych zgodnych z Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (bilansowo i podatkowo). Jedynie w przypadku
programów komputerowych oraz licencji oprogramowania okres amortyzacji bilansowej jest inny niż
wynikałoby to z Ustawy.
Aktywa trwałe – inne uregulowania
Poprawność przyjętych do planu bilansowej amortyzacji okresów używania i innych danych powinna być
okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów
amortyzacyjnych, stosowanych w roku bieżącym i w następujących po weryfikacji latach obrotowych.
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Udziały, akcje i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia albo zakupu
(jeżeli koszty transakcji są nieistotne), nie wyższej od ceny sprzedaży netto, pomniejszonej o odpisy
spowodowane trwałą utratą ich wartości.
Wartość rozpoczętych inwestycji wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub
wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w wyniku
zakończenia inwestycji.
Aktywa obrotowe
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych
przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.
Udzielone pożyczki w walucie krajowej wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości wymaganej
zapłaty z zachowaniem ostrożności. Kredyty bankowe w walutach obcych na dzień bilansowy wykazuje się
w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej
waluty. Kredyty bankowe, których spłata przypada w ciągu roku od dnia bilansowego klasyfikuje się jako
kredyty krótkoterminowe, kredyty bankowe ze spłatą w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego
klasyfikuje się jako kredyty długoterminowe.
Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia, nie wyższej od ceny sprzedaży
netto.
Produkcja w toku wyceniana jest w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia, obejmujących w
szczególności wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników związanych, zakup usług związanych
bezpośrednio w produkcją w toku.
Rozchód wyżej wymienionych towarów wycenia się według zasady pierwsze przyszło pierwsze wyszło (FIFO).
Należności w złotych polskich wykazuje się według wartości nominalnej.
Należności w walutach obcych wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym dokonanie operacji, z tym że jeżeli dla należności dowód odprawy celnej (SAD) wykazuje
inny kurs, stosuje się kurs określony w tym dokumencie. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według
średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.
Należności wykazywane są w bilansie według wartości netto, tj. pomniejszone o odpis na należności
wątpliwe.
Pasywa
Zobowiązania w złotych polskich wykazuje się według wartości wymagającej zapłaty.
Zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według
kursu średniego NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dokonanie operacji. Na
dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.
Pozostałe uregulowania
Zakup materiałów biurowych, podręczników, czasopism, zakup paliwa bezpośrednio do zbiornika oraz
zakup innych materiałów przeznaczonych do bezpośredniego zużycia zalicza się w momencie ich zakupu
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu „4” i „5” z podziałem według ich rodzaju,
funkcjonalności i kwalifikacji podatkowej.
Na dzień bilansowy, zgodnie art. 26 Ustawy, rzeczowe składniki majątku Spółki podlegają inwentaryzacji w
drodze spisu z natury:
a) drogą spisu z natury:
- środków pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) na dzień kończący rok
obrotowy
- towary i materiały w magazynie w ostatnim kwartale roku obrotowego:
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- w obiektach niestrzeżonych - co roku
- rzeczowy majątek trwały - co 4 lata
b) potwierdzeń sald na dzień kończący rok obrotowy
- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- należności handlowych,
- pożyczek i kredytów,
- zobowiązań handlowych.
c) weryfikacja na dzień kończący rok obrotowy - pozostałe aktywa i pasywa wchodzące do bilansu.

Emitent stosuje powyższe zasady rachunkowości w sposób ciągły.
Emitent nie zmieniał polityki rachunkowości w bieżącym roku obrachunkowym.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ
EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O
NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
2intellect.com S.A. prowadzi działalność jako producent i dostawca technologii informatycznych
wspomagających procesy decyzyjne na każdym poziomie zarządzania w przedsiębiorstwie. W ramach
oferowanych produktów Emitent posiada autorskie rozwiązanie, jakim jest system klasy Business Intelligence
INTELLECT.
W ramach działalności prowadzonej przez Emitenta wyszczególnić można następujące kategorie
produktów i usług:





usługi konsultacyjne i programistyczne,
sprzedaż obcego oprogramowania IT,
sprzedaż autorskiego oprogramowania INTELLECT Business Intelligence,
usługi wdrożeniowe.

W I kwartale 2014 r. Emitent koncentrował się na poszerzaniu kanałów sprzedaży, rozbudowie systemu
INTELLECT BI oraz zwiększaniu zatrudnienia.
W minionym kwartale Emitent z sukcesem zwiększył skalę działalności, co pozwoliło odnotować wzrost
przychodów o 68% w porównaniu do analogicznego kwartału 2013 r. (368 tys. zł w I kw. 2014 r. wobec 235
tys. z I kw. 2013 r.) oraz o 28% w porównaniu do IV kwartału 2013 r. (368 tys. zł w I kw. 2014 r. wobec 287,5 tys.
zł w IV kw. 2013 r.).
Zysk netto w I kwartale 2014 r. wyniósł 36 tys. zł wobec 75 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spadek rentowności był spowodowany głównie nakładami na rozwój autorskiego oprogramowania
INTELLECT BI, w tym w związku z kosztami osobowymi wynikającymi ze zwiększenia zatrudnienia. W
odniesieniu do stanu zatrudnienia na koniec IV kw. 2013 r. Emitent zwiększył zatrudnienie o dwie dodatkowe
osoby (liczba zatrudnionych na koniec I kw. 2014 r. wyniosła 12 osób wobec 10 na koniec IV kw. 2013 r.).
Tym niemniej należy zaznaczyć, iż rentowność Spółki uległa znaczącej poprawie w relacji do IV kw. 2013 r.
wobec którego Emitent odnotował wzrost zysku netto o 1100% (zysk netto w IV kw. 2013 r. wyniósł 3 tys. zł
wobec 36 tys. w I kw. 2014 r.).
W okresie sprawozdawczym Emitent nieustająco rozwijał autorskie oprogramowanie INTELLECT rozwijając
istniejące funkcje oprogramowania oraz tworząc nowe moduły.
W okresie sprawozdawczym Emitent prowadził aktywne działania wspierające budowę bezpośrednich
kanałów sprzedaży oraz kanałów pośrednich. W tym okresie odbyło się kilkanaście spotkań handlowych i
marketingowych oraz zorganizowano konferencje oraz seminaria prezentujące oprogramowanie własne
Emitenta.
W dniu 6 lutego 2014 r. Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2014 o podpisaniu istotnej umowy z
SMD B2b Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest zakup przez SMD B2B Solutions
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informatycznej usługi eksperckiej w zakresie wykonania prac projektowych
i programistycznych systemu integracyjnego MdA. Realizacja umowy zakłada trzy etapy realizowane do 30
kwietnia 2015 r. Całość wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy wynosi 595.000 zł netto +23% VAT, które
dokonywane będzie w częściach po zakończeniu danego etapu umowy.
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Ponadto w dniu 13 marca 2014 r. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zadebiutowały
akcje zwykłe na okaziciela Spółki w liczbie 1.200.000 akcji serii A oraz 1.000.000 akcji serii B.

IV.

STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ
WYNIKÓW
NA
DANY
ROK
W
ŚWIETLE
WYNIKÓW
ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM
Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2014.

V.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

I

INWESTYCJI

EMITENTA

ORAZ

Nie dotyczy.

VI.

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPROWADZANIA

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

EMITENTA,

ZE

WSKAZANIEM

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII.

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Nie dotyczy.

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

AKCJONARIUSZ

Liczba akcji

Wartość akcji wg
wartości
nominalnej

Udział w kapitale

Liczba głosów
na WZA

Procent
głosów na
WZA

PC Guard S.A.

600 000

300 000

27,27 %

600 000

27,27 %

280 000

140 000

12,73%

280 000

12,73%

160 000

80 000

7,27%

160 000

7,27%

Karol Kurzawski

160 000

80 000

7,27%

160 000

7,27%

Mariusz Bławat

150 000

75 000

5,68%

150 000

5,68%

Dariusz
Grześkowiak

150 000

75 000

5,68%

150 000

5,68%

Pozostali

700 000

350 000

34,10%

700 000

34,10%

Beata
Grześkowiak
CS Finanse
Sp. z o. o.
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X.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W
PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Forma zatrudnienia

Liczba zatrudnionych

Liczba pełnych etatów

Umowa o pracę

9

9

Umowa o dzieło, zlecenie i
inne
Dane na koniec I kwartału 2014 r.

3

----

Poznań, dnia 15 maja 2014 roku

Prezes Zarządu
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Dariusz Grześkowiak

