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1) Wprowadzenie 

1.1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za I kwartał 2022 r. 
Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 ust. 1 i 3 oraz zgodnie z ust. 4.1. i 4.2. Załącznika nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Sprawozdanie finansowe zawiera dane Spółki ONE2TRIBE S.A. za I kwartał 2022 roku i obejmuje okres od 01 

stycznia do 31 marca 2022 roku oraz dane porównawcze za okres 01 stycznia do 31 marca 2021 roku, a także 

dane finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz roku poprzednim. 

Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone 

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN). 

 

1.2  Podstawowe informacje o Spółce One2Tribe S.A. 

1.2.1 Dane Spółki 

 

Nazwa Spółki           ONE2TRIBE S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  ul. Piękna 49,  00-672 Warszawa 

Strona www: http://www.one2tribe.pl 

Faks: - 

E-mail: kontakt@one2tribe.pl 

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 302555141 

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7822564519 

Numer KRS: 0000612542 

 

 

Instrumenty finansowe Emitenta (na dzień publikacji raportu) 

 

Seria  

 

A, B, C 

ISIN (seria A i B) PLJWASA00013 

liczba akcji notowanych  9 663 467 

liczba akcji ogółem  55 220 027 
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wartość nominalna 1 akcji  0,10 zł 

data pierwszego notowania 2016-07-25 

Rynek NewConnect 

Rodzaj rynku  ASO GPW 

 

Podstawę prawną dla utworzenia i prowadzenia działalności przez Emitenta stanowią przepisy Kodeksu Spółek 

Handlowych i Statutu Spółki. One2Tribe S.A. powstała wskutek przekształcenia spółki JWA sp. z o.o. w spółkę 

akcyjną. Rejestracja zmiany formy prawnej Emitenta nastąpiła 13 kwietnia 2016 roku. 

W dniu 7 kwietnia 2022 r. nastąpiło połączenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) przez 

przejęcie spółki pod firmą One2tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 

pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na emitenta w zamian za 

nowoemitowane akcje zwykłe na okaziciela serii C, które spółka przejmująca wydała w dniu 13 kwietnia 2022r. 

wspólnikom spółki przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia spółki przejmującej i spółki 

przejmowanej uzgodnionym w dniu 29 października 2021 r. Połączenie nastapiło na podstawie Uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej z dnia 11 marca 2022 roku, oraz Uchwały 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej z dnia 11 marca 2022 roku. 

Od 2015 roku spółka prowadzi działalność informatyczną, która w dużym stopniu opiera się na doświadczeniu, 

zaangażowaniu, umiejętnościach i kompetencjach współpracowników, w tym przede wszystkim osób 

stanowiących trzon w strukturze organizacyjnej Emitenta. 

One2Tribe S.A. oferuje platformę do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników o nazwie Tribeware. 

Z rozwiązania korzystają duże organizacje w kraju i za granicą. Są to głównie firmy z branży sprzedaży detalicznej 

(retail), farmacji i finansowej. Platforma pozwala sterować zachowaniami pracowników w celu poprawy 

wskaźników biznesowych (sprzedaż, obsługa klienta, produkcja). 

One2tribe S.A. oferuje swoje usługi w trzech liniach produktowych: 

- Platforma oferowana jako SaaS (Software as a Service) 

- Nagradzanie i rozliczanie pracowników (katalog nagród, obsługa finansowa, logistyczna i podatkowa) 

- Konsulting w obszarze programów motywacyjnych, zarządzanie wydajnością zespołu, poprawa wskaźników 

Platforma Tribeware bazuje na mechanizmach: 

- Analityki i planowania budżetów motywacyjnych 

- Zarządzania zadaniami i celami 

- Nagradzania za realizację celów 

- Gamifikacji (wykorzystanie mechaniki gier do motywowania pracowników) 

- Sieci społecznościowej i targetowania behawioralnego 

 

System i podejście One2tribe S.A. opiera się o innowacyjne algorytmy stworzone na przestrzeni ostatnich 10 lat 

(wcześniej jako One2tribe Sp. z o.o.). Nasze rozwiązania były wyróżniane w międzynarodowych konkursach 

(między innymi IBM Watson AI XPRIZE, Vivatech Challenge). Firma prowadzi także badania w obszarze psychologii 

i ekonomii behawioralnej.  

  



5 

 

 

1.2.2 Zarząd 

W prezentowanym okresie, tj. od 01 stycznia do 31 marca 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Radosław 

Sosnowski, sprawujący tę funkcję również na dzień publikacji niniejszego raportu.  

W dniu 15 marca 2022 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu został powołany Pan Wojciech Ozimek, sprawujący 

tę funkcję również na dzień publikacji niniejszego raportu.  

 

1.2.3 Rada Nadzorcza 

Skład Rady Nadzorczej Spółki w I kwartale 2022 roku prezentował się następująco: 

1. Jakub Warmuz – Członek Rady Nadzorczej, 

2. Robert Skolimowski – Członek Rady Nadzorczej, 

3. Borys Czerniejewski – Członek Rady Nadzorczej, 

4. Radosław Marter –  Członek Rady Nadzorczej, 

5. Piotr Sulima - Przewodniczący  Rady Nadzorczej. 

Na dzień publikacji raportu skład Rady Nadzorczej nie zmienił się. 
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2) Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 roku 
 

 
 

AKTYWA

A.  AKTYWA TRWAŁE 0,00 1 223 253,60

I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 1 222 131,60

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

2.  Wartość firmy 0,00 0,00

3.  Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 1 222 131,60

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

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

1.  Środki trwałe 0,00 0,00

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

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

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00

d) środki transportu 0,00 0,00

e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

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

1.  Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2.  Od pozostałych jendostek 0,00 0,00

III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00

1.  Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2.  Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3.  Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

1.  Nieruchomości 0,00 0,00

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

3.  Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

    - udziały lub akcje 0,00 0,00

    - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

    - udzielone pożyczki 0,00 0,00

    - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

    - udziały lub akcje 0,00 0,00

    - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

    - udzielone pożyczki 0,00 0,00

    - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

    - udziały lub akcje 0,00 0,00

    - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

    - udzielone pożyczki 0,00 0,00

    - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestycje Długoterminowe 0,00 0,00

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 1 122,00

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 1 122,00

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Wyszczególnienie
Stan na 

31.03.2021

Stan na 

31.03.2022
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B.  AKTYWA OBROTOWE 558 253,37 1 226 739,24

I.  Zapasy 0,00 0,00

1.  Materiały 0,00 0,00

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

3.  Produkty gotowe 0,00 0,00

4.  Towary 0,00 0,00

5.  Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

II.  Należności krótkoterminowe 511 210,18 381 005,64

1.  Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

    - do 12 miesięcy 0,00 0,00

    - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

    - do 12 miesięcy 0,00 0,00

    - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek 511 210,18 381 005,64

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 60 720,64

    - do 12 miesięcy 0,00 60 720,64

    - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń377 019,23 320 285,00

c) inne 134 190,95 0,00

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

III.  Inwestycje krótkoterminowe 0,00 839 029,59

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 839 029,59

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

   - udziały lub akcje 0,00 0,00

   - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

   - udzielone pożyczki 0,00 0,00

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

   - udziały lub akcje 0,00 0,00

   - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

   - udzielone pożyczki 0,00 713 794,82

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,00 125 234,77

   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0,00 125 234,77

   - inne środki pieniężne 0,00 0,00

   - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 043,19 6 704,01

C.  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00

558 253,37 2 449 992,84AKTYWA RAZEM:

Wyszczególnienie
Stan na 

31.03.2021

Stan na 

31.03.2022
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PASYWA

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 146 562,88 1 760 790,33

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 966 346,70 966 346,70

II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 660 878,93 2 660 878,93

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00

III.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 882 695,57 882 695,57

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

IV.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 321 526,13 -2 559 412,95

VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego -41 832,19 -189 717,92

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

411 690,49 689 202,51

I.   Rezerwy na zobowiązania 100 000,00 101 809,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 1 809,00

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

     - długoterminowa 0,00 0,00

     - krótkoterminowa 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 100 000,00 100 000,00

     - długoterminowa 0,00 0,00

     - krótkoterminowa 100 000,00 100 000,00

II. Zobowiązania długoterminowe 63 907,27 191 722,07

1.  Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2.  Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3.  Wobec pozostałych jednostek 63 907,27 191 722,07

a) kredyty i pożyczki 63 907,27 191 722,07

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

e) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 247 783,22 395 671,44

1.  Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

     - do 12 miesięcy 0,00 0,00

     - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b)  inne 0,00 0,00

2.  Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

     - do 12 miesięcy 0,00 0,00

     - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b)  inne 0,00 0,00

3.   Wobec pozostałych jednostek 247 783,22 395 671,44

a)  kredyty i pożyczki 153 698,36 153 377,76

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c)  inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 72 551,16 48 497,96

     - do 12 miesięcy 72 551,16 48 497,96

     - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

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

f)  zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 8 579,83 188 795,72

h)  z tytułu wynagrodzeń 12 542,64 5 000,00

i)  inne 411,23 0,00

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1.  Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

 - długoterminowe 0,00 0,00

 - krótkoterminowe 0,00 0,00

558 253,37 2 449 992,84

Wyszczególnienie

PASYWA RAZEM:

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

Stan na 

31.03.2021

Stan na 

31.03.2022
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A 0,00 49 440,94

0,00 0,00

I. 0,00 49 440,94

II. 0,00 0,00

B. 0,00 100 375,92

0,00 0,00

I. 0,00 100 375,92

II. 0,00 0,00

C. 0,00 -50 934,98

D. 0,00 0,00

E. 42 841,87 144 316,70

F. -42 841,87 -195 251,68

G. 5 196,05 0,42

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

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

IV. Inne przychody operacyjne 5 196,05 0,42

H. 2 199,68 0,09

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 2 199,68 0,09

I. -39 845,50 -195 251,35

J. 0,00 12 355,19

I. 0,00 0,00

0,00 0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

0,00 0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

II. 0,00 12 355,19

0,00 0,00

III. 0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

K. 1 986,69 6 821,76

I. 1 986,69 6 821,76

0,00 0,00

II. 0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

L. -41 832,19 -189 717,92

M. 0,00 0,00

N. 0,00 0,00

O. -41 832,19 -189 717,92

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Inne

a) od jednostek powiązanych, w tym:

Zysk (strata) netto (L-M-N)

Zysk (strata) brutto (I+J-K)

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwięk-szenia straty)

Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe

Odsetki, w tym:

– dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

Aktualizacja wartości inwestycji

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (F+G–H)

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

b) od jednostek pozostałych, w tym:

Pozostałe przychody operacyjne

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

w tym: od jednostek powiązanych

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

Od 01.01.2022    

do 31.03.2022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT KALKULACYJNY)

Wyszczególnienie
Od 01.01.2021    

do 31.03.2021
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A.

I. -41 832,19 -189 717,92 -41 832,19 -189 717,92

II. 1 475,82 84,90 1 475,82 84,90

1. 0,00 64 436,73 0,00 64 436,73

2. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 1 986,69 -5 533,43 1 986,69 -5 533,43

4. 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 4 012,92 31 530,49 4 012,92 31 530,49

8. 22 821,40 -90 933,83 22 821,40 -90 933,83

9. -103 045,19 584,94 -103 045,19 584,94

10. 75 700,00 0,00 75 700,00 0,00

III. -40 356,37 -189 633,02 -40 356,37 -189 633,02

B.

I. 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

4. 0,00 0,00 0,00 0,00

II. 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

4. 0,00 0,00 0,00 0,00

III. 0,00 0,00 0,00 0,00

C.

I. 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 0,00 0,00 0,00 0,00

II. 14 643,63 45 166,20 14 643,63 45 166,20

1. 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 12 656,94 38 344,44 12 656,94 38 344,44

5. 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 1 986,69 6 821,76 1 986,69 6 821,76

9. 0,00 0,00 0,00 0,00

III. -14 643,63 -45 166,20 -14 643,63 -45 166,20

D. -55 000,00 -234 799,22 -55 000,00 -234 799,22

E. -55 000,00 -234 799,22 -55 000,00 -234 799,22

0,00 0,00

F. 55 000,00 360 033,99 55 000,00 360 033,99

G. 0,00 125 234,77 0,00 0,00

0,00 0,00

Od 01.01.2022    

do 31.03.2022

Od 01.01.2021    

do 31.03.2021

Od 01.01.2022    

do 31.03.2022

Od 01.01.2021    

do 31.03.2021

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Korekty razem

Amortyzacja

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 

- dywidendy i udziały w zyskach

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

(METODA POŚREDNIA)

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

Zysk (strata) netto

Wyszczególnienie

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 

Wpływy

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)

BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Spłaty kredytów i pożyczek

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wpływy

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

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli

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

Inne wydatki inwestycyjne

Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

-zbycie aktywów finansowych

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach
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ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 966 346,70 966 346,70

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc i 0,00 0,00

   b) korekty błędów pods tawowych 0,00 0,00

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 966 346,70 966 346,70

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 966 346,70 966 346,70

      1 .1 . Zmiany kapitału pods tawowego 0,00 0,00

         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00

            - wydania udziałów (emis ji akc ji) 0,00 0,00

            - inne 0,00 0,00

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

            - umorzenia udziałów (akc ji) 0,00 0,00

            - inne 0,00 0,00

      1 .2 . Kapitał pods tawowy na koniec  okresu 966 346,70 966 346,70

   2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 660 878,93 2 660 878,93

      2 .1 . Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00

         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00

            - emis ji akc ji powyżej wartośc i nominalnej 0,00 0,00

            - podziału zysku (us tawowo) 0,00 0,00

            - podziału zysku (ponad wymaganą us tawowo minimalną wartość) 0,00 0,00

            - inne 0,00 0,00

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

            - pokryc ia s traty 0,00 0,00

            - inne 0,00 0,00

      2 .2 . Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec  okresu 2 660 878,93 2 660 878,93

   3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00

      3 .1 . Zmiany kapitału z aktualizac ji wyceny 0,00 0,00

         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00

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

            - zbyc ia ś rodków trwałych 0,00 0,00

      3 .2 . Kapitał z aktualizac ji wyceny na koniec  okresu 0,00 0,00

   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 882 695,57 882 695,57

      4 .1 . Zmiany pozos tałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00

         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00

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

      4 .2 . P ozos tałe kapitały rezerwowe na koniec  okresu 882 695,57 882 695,57

   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 321 526,13 -2 559 412,95

      5 .1 . Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc i 0,00 0,00

         b) korekty błędów pods tawowych 0,00 0,00

      5 .2 . Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00

            - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

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

            - podział zysku 0,00 0,00

      5 .3 . Zysk z lat ubiegłych na koniec  okresu 0,00 0,00

      5 .4 . Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 397 226,13 2 559 412,95

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc i 0,00 0,00

         b) korekty błędów pods tawowych 0,00 0,00

      5 .5  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 397 226,13 2 559 412,95

         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00

            - przenies ienia s traty z lat ubiegłych do pokryc ia 0,00 0,00

         b) zmniejszenia (z tytułu) -75 700,00 0,00

            - zysk z poprzedniego roku przed podziałem 0,00 0,00

      5 .6 . Strata z lat ubiegłych na koniec  okresu 4 321 526,13 2 559 412,95

      5 .7 . Zysk (s trata) z lat ubiegłych na koniec  okresu -4  321 526,13 -2  559 412,95

   6. Wynik netto -41 832,19 -189 717,92

   a) zysk netto 0,00 0,00

   b) s trata netto 41 832,19 189 717,92

   c ) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 146 562,88 1 760 790,33

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 146 562,88 1 760 790,33

Od 01.01.2021    

do 31.03.2021

Od 01.01.2022                     

do 31.03.2022
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Informacja dotycząca prognoz 
 

Spółka nie publikuje prognoz. 

3) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu kwartalnego 
 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z polityką 

rachunkowości Spółki. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu raportu kwartalnego spełniają wymogi 

zasady ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 

W dniu 1 stycznia 2022r. została podjęta przez Zarząd Spółki uchwała w sprawie aktualizacji polityki 

rachunkowości emitenta. Zgodnie z nimi Rachunek Zysków i Strat sporządza się w wariancie kalkulacyjnym, a nie 

jak dotychczas w wariancie porównawczym. Pozostałe zmiany dotyczyły numeracji kont księgi głównej. Bilans 

sporządza się metoda pełną. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.  

 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one 

wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. 

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. 

Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu 

wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne 

i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 

użyteczności. 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek 50%, 30% i 20%. 

Przyjęta jzostała indywidualna metoda amortyzacji - bilansową 10% i podatkowa 20% dla wybranego WNiP 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na 

koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z 

przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości 

niematerialne i prawne. 

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza 

wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to 

wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 

 

Środki trwałe 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 

pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego 

użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej/ nadwyżkę pierwszej 

opłaty nad opłatą roczną w przypadku, gdy prawo zostało odpłatnie nabyte od gminy/ wartość godziwą prawa 

na moment jego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy prawo uzyskano nieodpłatnie na 
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podstawie decyzji administracyjnej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości. 

Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony jest na 

kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale 

z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 

eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe 

jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści 

ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim 

przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. 

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu 

okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub 

prawa do używania. 

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10.000,00 złotych odnoszone są 

jednorazowo w koszty. 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na 

koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z 

przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały. 

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza 

wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to 

wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na 

podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane 

aktualizacją wyceny. Ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do 

pozostałych kosztów operacyjnych. 

 

Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe 

Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są wyceniane według 

kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. 

Pozostałe inwestycje długoterminowe są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego 

o ewentualną utratę wartości. 

Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest 

szacowana na każdy dzień bilansowy. Wartość bilansowa takich aktywów jest każdorazowo poddawana 

przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. 

 

Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych) 

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są 

według ceny nabycia. 



14 

 

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) 

rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

 

Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny 

nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości 

początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod 

datą zawarcia transakcji. 

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący 

sposób: 

 

 Kategoria Sposób wyceny 

1. Aktywa finansowe 

utrzymywane do 

terminu 

wymagalności 

Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 

2. Pożyczki udzielone i 

należności własne 

Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie 

wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w 

kwocie wymaganej zapłaty 

3. Aktywa finansowe 

przeznaczone do 

obrotu 

Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są 

ujmowane w rachunku zysków i strat 

4. Aktywa finansowe 

dostępne do 

sprzedaży 

Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są 

ujmowane w rachunku zysków i strat 

 

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest 

w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny 

rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, 

bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu 

regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. 

Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa 

albo zobowiązania przeznaczone do obrotu. 

 

Należności krótko- i długoterminowe 

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 
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Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 

odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich 

wartość. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich 

wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych lub kosztów finansowych. 

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. 

Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat 

bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność 

inwestycyjna. 

 

Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

 

Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.  

Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale 

zapasowym. Koszty związane z emisją akcji zmniejszaają kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną 

emisyjną akcji, a ich wartością nominalną.  

W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji 

„akcje”. 

Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych 

i w bilansie jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego. 

 

Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający 

ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 

konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego 

oszacowania kwoty tego zobowiązania. 
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Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego 

wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty 

transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do 

obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej. 

Zobowiązania finansowe, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 

skorygowanej ceny nabycia. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości 

godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat 

bieżącego okresu. 

 

Odroczony podatek dochodowy 

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic 

przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich 

wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic 

przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości 

firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia 

jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do 

opodatkowania lub stratę podatkową. 

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych 

wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach 

współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają 

kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną 

odwróceniu. 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich 

ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, 

w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który 

pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku 

początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i 

w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub 

stratę podatkową. 

W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych 

oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć 

przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który 

pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy 

dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu 
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do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane 

są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą 

obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. 

 

Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 

ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 

 

Sprzedaż towarów i produktów 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów 

bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, 

pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

 

4) Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogram ich 

realizacji. 
Nie dotyczy. 

 

5) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji. 
Nie dotyczy. 

 

6) W przypadku gdy spółka tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn 

niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
Nie dotyczy. 
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7) Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających 

na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym 

kwartale.  
Przychody netto ze sprzedaży na koniec I kwartału 2022 roku wyniosły 0,00 zł. Strata netto Emitenta w I kwartale 

wyniosła 41.832,19 zł i w porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku spadła, co jest następstwem 

skupienia się wyłącznie na realizacji Planu połączenia.  

W I kwartale 2022 roku Emitent skoncentrował się na działaniach zmierzających do połączenia z One2Tribe Sp. z 

o.o. z siedzibą w Regułach. W dniu 7 kwietnia 2022 r. nastąpiło połączenie JWA S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka 

przejmująca) przez przejęcie spółki pod firmą One2tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach (spółka przejmowana) w 

trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na emitenta w zamian 

za nowoemitowane akcje zwykłe na okaziciela serii C, które spółka przejmująca wydała w dniu 13 kwietnia 2022 

r. wspólnikom spółki przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia spółki przejmującej i spółki 

przejmowanej uzgodnionym w dniu 29 października 2021 r. Połączenie nastapiło na podstawie Uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej z dnia 11 marca 2022 roku, oraz Uchwały 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej z dnia 11 marca 2022 roku.  

 

8) Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka 

obejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności nastawionej na 

wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 
Nie dotyczy. W okresie objętym raportem Spółka nie podejmowała takiej działalności. 

 

9) Struktura akcjonariatu 
Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień publikacji niniejszego raportu, 

co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawiona jest w poniższej tabeli. 

 

Tabela 5 - Struktura akcjonariatu - stan na dzień publikacji raportu. 

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w głosach na 

WZ 

Wojciech Ozimek wraz z żoną Agnieszką 

Rabenda-Ozimek i ojcem Leszkiem Ozimek 

13.530.440 13.530.440 24,50% 24,50% 

EquiTech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Aktywów Niepublicznych w Likwidacji 

7.657.160 7.657.160 13,87% 13,87% 

T-HUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 

7.650.720 7.650.720 13,85% 13,85% 

January Ciszewski wraz z JR HOLDING ASI S.A. 3.265.307 3.265.307 5,91% 5,91% 
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Zygmunt Grajkowski 2.859.360 2.859.360 5,18% 5,18% 

Pozostali 20.257.040 20.257.040 36,68% 36,68% 

Razem 55.220.027 55.220.027 100% 100% 

 

10) Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Spółkę w 

przeliczeniu na pełne etaty. 

W Spółce na dzień 31 marca 2022 roku były zatrudnione dwie osoby, łącznie na jeden etat. 

 

11) Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sprawozdania 

finansowego. 
Zarząd Spółki One2Tribe S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne dane finansowe i dane 

porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki One2Tribe S.A. oraz 

jej wynik finansowy. 

 

 

 

Radosław Sosnowski 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

Wojciech Ozimek 

Wiceprezes Zarządu 

 

 


