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1. Wprowadzenie do sprawozdania 

1.1 Podstawowe informacje o Spółce 

 

Firma Spółki:    Investment Friends  S.A. z siedzibą w Płocku 
do dnia 3 lipca 2014 roku Emitent działał pod Firmą  
BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w  Zduńskiej Woli. 
Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 09.06.2014 roku dokonano 
zmiany nazwy Emitenta, siedziby  oraz Statutu i profilu 
działalności. 

 
Dane adresowe:    Płock 09-402, ul. Padlewskiego 18C  

Numer identyfikacji     
podatkowej:     8291635137 
Przedmiot działalności  
według PKD:     PKD – 6419Z. 

Pozostałe pośrednictwo pieniężne. 

Sąd Rejestrowy Spółki: Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy  - pod numerem 
0000143579 

Rok obrotowy: Zgodnie ze Statutem Spółki rok obrotowy rozpoczyna 
się w dniu 01 stycznia, a kończy się w dniu 31 grudnia. 

 

1.2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu półrocznego sprawozdania  
z działalności Spółki 

Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone na podstawie § 89 
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim z dnia 19.02.2009r. z późn. zm. 
Integralną część raportu stanowi półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz  
z informacją dodatkową sporządzoną na podstawie § 87 ust. 1 i 4 w/w Rozporządzenia oraz 
sprawozdanie zarządu uwzględniające wymogi § 87 ust. 7 pkt. 2-11 Rozporządzenia. 
Niniejsze skrócone sprawozdania finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego 
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biegłego rewidenta. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe podlegało przeglądowi. 
Raport z przeglądu publikowany jest wraz z niniejszym sprawozdaniem finansowym 

2. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 

2.1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego półrocznego 
sprawozdania finansowego. 

Prezentowane dane finansowe Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017 zostały 
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 
 
W bieżącym roku obrotowym Spółka nie zmieniała zasad (polityki) rachunkowości w stosunku 
do zasad przyjętych w sprawozdaniu za poprzedni rok obrotowy.  
 
W celu zapewnienia porównywalności przyjęto dane finansowe dla następujących okresów:  
 

 30.06.2016 r. oraz 31.12.2016 r. dla bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, 

 od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., dla rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych.  

Walutą, w której sporządzone jest niniejsze sprawozdanie jest PLN (polski złoty).  
Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały przedstawione w tysiącach złotych 
chyba, że zaznaczono inaczej. 
 

 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 ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym 
wartości niematerialne i prawne są wyceniane według ceny 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. 
 

 Środki trwałe  

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 
pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Grunty wyceniane są 
w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Koszty związane z ulepszeniem, rozbudową bądź modernizacją środków trwałych powodujące 
wzrost ich wartości użytkowej w odniesieniu do stanu pierwotnego zwiększają ich wartość 
początkową.  
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Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo począwszy od następnego 
miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie środka trwałego do użytkowania, w okresie 
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  

Przedmioty o wartości jednostkowej poniżej 3 500 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty 
okresu którego dotyczą. 

 

 Instrumenty finansowe 
Instrumenty finansowe wyceniane są według zasad Rozporządzenia Ministra Finansów w 
sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 
prezentacji instrumentów finansowych.  
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących 
kategorii: 
1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 
2) pożyczki udzielone i należności własne, 
3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
Skutki okresowej wyceny (przeszacowania) aktywów finansowych, w tym instrumentów 
pochodnych, oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do 
obrotu, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się 
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym 
nastąpiło przeszacowanie. 
 
Pożyczki udzielone i należności własne, z wyjątkiem zaliczonych do przeznaczonych do obrotu 
wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny 
nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy 
jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim 
terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, można wycenić w kwocie 
wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności 
wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się 
istotnie od kwoty wymaganej zapłaty. 
 
Aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności wycenia się nie później niż na 
koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za 
pomocą efektywnej stopy procentowej. 

Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do 
sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi się 
na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. 
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 Zapasy  
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego obejmują materiały, towary, produkcję w 
toku oraz wyroby gotowe.  

Materiały  
Koszty materiałów wycenia się wg cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień 
bilansowy. Rozchód odbywa się według zasady FIFO "Pierwsze weszło, pierwsze wyszło".  

Towary  
Wycenia się wg cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 
Rozchód odbywa się według zasady FIFO "Pierwsze weszło, pierwsze wyszło". Przy wycenie 
stosuje się zasadę ostrożnej wyceny.  

Surowce 
Wycenia się wg cen nabycia. 

Wyroby gotowe. 
Wyceniane są wg kosztu wytworzenia. 

Produkcja w toku. 
Wyceniana jest w wg wartości surowców bezpośrednio zużytych do jej wytworzenia.  
 

 Należności  
Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o dokonane odpisy 
aktualizujące. 
Odpisów aktualizujących dokonuje się na należności, których ściągalność jest wątpliwa. 
Odpisane należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio 
odpisy aktualizujące ich wartość zaliczając je w części dotyczącej odsetek  
do kosztów finansowych, a w pozostałych przypadkach – do pozostałych kosztów operacyjnych. 
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności 
dokonuje się odpisu odwrotnego przywracając tym samym ich pierwotną wartość. 
 

 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 i ekwiwalenty 
środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie, środków pieniężnych na rachunkach 
bankowych oraz lokat o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały 
potraktowane jako działalność inwestycyjna 
 

 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są wówczas, jeżeli poniesione przez 
jednostkę koszty w danym okresie sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów 
sprawozdawczych i dopiero w przyszłości będą pomniejszały wynik finansowy. Odpisy czynnych 
rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu, z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny.  
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 Kapitały własne  

Kapitał zakładowy w ciągu roku obrotowego wycenia się w wysokości określonej w umowie i 
wpisanej do odpowiedniego rejestru. Na dzień bilansowy kapitał (fundusz) zakładowy wycenia 
się w wartości nominalnej. 
Kapitał zapasowy w ciągu roku obrotowego wycenia się:  
-kapitał zapasowy tworzony z zysku po opodatkowaniu w wysokości wynikającej z uchwał, 
- kapitał zapasowy (agio) w wysokości nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną wartością 
akcji, pomniejszonej o koszty emisji. 
Na dzień bilansowy kapitał zapasowy wycenia się w wartości nominalnej. 
Kapitał rezerwowy w ciągu roku obrotowego wycenia się: 
- kapitał rezerwowy tworzony w spółkach akcyjnych – w wysokości wynikającej z podjętych 
uchwał, 
- kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów 
– w wartości netto przeszacowania środków trwałych dokonanego zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 
- kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji – w wysokości wzrostu wartości rynkowej 
ponad wartość w cenie nabycia. 
Na dzień bilansowy wycenia się: 
- kapitał rezerwowy tworzony w spółkach akcyjnych – w wartości nominalnej, 
- kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów 
– w wartości netto przeszacowania środków trwałych dokonanego zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 
- kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji – w wysokości wzrostu wartości rynkowej 
ponad wartość w cenie nabycia. 

 
 Rezerwy  

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, 
których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na: 
- straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, 
operacji kredytowych, 
- skutki toczącego się postępowania sądowego, 
- rezerwy na urlopy, 
- rezerwy na odprawy emerytalne, 
- rezerwy na nagrody jubileuszowe, 
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie 
wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość 
tych przyszłych zobowiązań. 
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie wartości. 
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 Zobowiązania (z wyłączeniem zobowiązań finansowych)  
Zobowiązania niebędące zobowiązaniami finansowymi wyceniane są według kwoty wymagającej 
zapłaty. 
 

 Rozliczenia międzyokresowe bierne 
Rozliczenia międzyokresowe bierne ujmowane są w księgach w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na dany okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze 
świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania 
można oszacować w sposób wiarygodny, a także w przypadku obowiązku wykonania, 
związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których 
kwotę można oszacować mimo, że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z 
tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. 
Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu 
sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały. 
 

 Rozliczenia międzyokresowe przychodów  
Pozycja ”rozliczenia międzyokresowe przychodów” obejmuje:  
- równowartości otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, 
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w 
tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych 
ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych,  
- ujemną wartość firmy.  

 
 Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego  

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których 
dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży 
obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży pomniejszone o podatek od towarów i usług 
(VAT). Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych 
zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami 
operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w 
kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od 
początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów  
i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.  
 
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności 
z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, 
nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z 
tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych 
różnic kursowych nad dodatnimi.  
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Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń powstających 
niepowtarzalnie poza główną działalnością Spółki. 
 

 Opodatkowanie  

Podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w kraju obliczany jest zgodnie z polskimi 
przepisami podatkowymi.   

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w 
przyszłości, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej 
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu 
zasady ostrożności.  

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich 
różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszłości.  

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na 
każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne 
osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego 
zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku. Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek 
podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów 
zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe  
(i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.  
Na dzień 30 czerwiec 2017 roku oraz na dzień 30 czerwiec 2016 roku aktywa oraz rezerwy z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały wycenione przy użyciu stawki 19%. 
 

 Rok obrotowy  
Dniem bilansowym Spółki jest dzień 31 grudnia, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 Investment Friends S.A. 
 Adres: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock 
 Telefon: +48 24 366 06 26 
 Email: info@ifsa.pl 

 

 Regon: 730353650 
 NIP: 8291635137 
 KRS: 0000143579 
 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  Strona 12 z 42 

 

2.2 Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Investment Friends S.A.  za okres 
od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w tys. PLN) 

 

2.2.1 Bilans 

 

1 Nota 
Na dzień 

30.06.2017 
Na dzień 

31.12.2016 
Na dzień 

30.06.2016                 

A k t y w a         

I. Aktywa trwałe   4 9 12 

      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:         

          - wartość firmy         

      2. Rzeczowe aktywa trwałe         

      3. Należności długoterminowe   0 0 0 

          3.1. Od jednostek powiązanych         

          3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent 
posiada zaangażowanie w kapitale   

    
  

          3.3. Od pozostałych jednostek         

      4. Inwestycje długoterminowe   3 1 1 

          4.1. Nieruchomości         

          4.2. Wartości niematerialne i prawne         

          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe   3 1 1 

                a) w jednostkach powiązanych, w tym:         

                   - udziały lub akcje w jednostkach zależnych 
wyceniane metodą praw własności   

    
  

                b) w pozostałych jednostkach, w których emitent 
posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:   

    
  

                   - udziały lub akcje w jednostkach zależnych 
wyceniane metodą praw własności   

    
  

                   - udziały lub akcje w innych jednostkach          

                c) w pozostałych jednostkach   3 1 1 

          4.4. Inne inwestycje długoterminowe         

       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
  

1 8 11 
 

          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   

1 8 
11 

          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe         

II. Aktywa obrotowe   10 910 10 786 8 885 

      1. Zapasy         

      2. Należności krótkoterminowe   56 58 193 

          2.1. Od jednostek powiązanych   32 41 23 

          2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent 
posiada zaangażowanie w kapitale   
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          2.3. Od pozostałych jednostek   24 17 170 

      3. Inwestycje krótkoterminowe   10 847 10 727 8 688 

          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   10 847 10 727 8 688 

                 a) w jednostkach powiązanych     2 358   

                 b) w pozostałych jednostkach   7 786 8 350 8 653 

                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   3 061 19 35 

          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe         

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   7 1 4 

III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy         

IV. Akcje (udziały) własne         

A k t y w a  r a z e m   10 914 10 795 8 897 

 
      

P a s y w a         

I. Kapitał własny   10 870 10 008 4 637 

      1. Kapitał zakładowy   14 400 14 400 8 616 

      2. Kapitał zapasowy   21 559 21 559 21 559 

      3. Kapitał z aktualizacji wyceny         

      4. Pozostałe kapitały rezerwowe         
      5. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -25 951 -25 839 -25 838 

      6. Zysk (strata) netto   862 -112 300 

      7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)   

    
  

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   44 787 4 260 

      1. Rezerwy na zobowiązania   5 17 62 
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   

  11 
58 

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne     0   

                 a) długoterminowa         

                 b) krótkoterminowa         

          1.3. Pozostałe rezerwy   5 6 4 

                 a) długoterminowe         

                 b) krótkoterminowe   5 6 4 

      2. Zobowiązania długoterminowe   0 0 716 

          2.1. Wobec jednostek powiązanych       716 

          2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent 
posiada zaangażowanie w kapitale   

    
  

          2.3. Wobec pozostałych jednostek         
      3. Zobowiązania krótkoterminowe   39 770 3 482 

          3.1. Wobec jednostek powiązanych   22 742 3 074 

          3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent 
posiada zaangażowanie w kapitale 

        

          3.3. Wobec pozostałych jednostek   17 28 408 

          3.4. Fundusze specjalne         

      4. Rozliczenia międzyokresowe   0 0 0 
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          4.1. Ujemna wartość firmy         

          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   0 0 0 

                 a) długoterminowe         

                 b) krótkoterminowe     0   

P a s y w a  r a z e m   10 914 10 795 8 897 

 

Wartość księgowa   10 870 10 008 4 637 

Liczba akcji   18 000 000 18 000 000 10 769 500 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   0,60 0,56 0,43 

Rozwodniona liczba akcji   18 000 000 18 000 000 10 769 500 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   0,60 0,56 0,43 

 
 
 
 
 
Płock, 31 sierpień 2017 roku 
 
 
Zarząd: 
 
 
Agnieszka Gujgo-Prezes Zarząd 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie 
ksiąg rachunkowych: 
 
 
Kancelaria Biegłego Rewidenta  
GALEX Jolanta Gałuszka 
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2.2.2 Rachunek Zysków i Strat 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  Nota 

Za okres 
01.01.2017-
30.06.2017             

Za okres 
01.01.2016-
30.06.2016 

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

1 590 0 

    - od jednostek powiązanych       

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów     0 

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   1 590   

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   1 590 0 

   - do jednostek powiązanych       

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów       

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   1 590   

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   0 0 

IV. Koszty sprzedaży       
V. Koszty ogólnego zarządu   174 161 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   -174 -161 

VII. Pozostałe przychody operacyjne   24 14 
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych       
       2. Dotacje       
       3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych       
       4. Inne przychody operacyjne   24 14 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne   11 4 

       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych       
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych       
       3. Inne koszty operacyjne   11 4 
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)   -161 -151 
X. Przychody finansowe   1 470 658 
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:       

         - od jednostek powiązanych w tym:       
              - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale       
         - od pozostałych jednostek w tym:       
              - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale       
     2. Odsetki, w tym:   463 655 
         - od jednostek powiązanych   50   

     3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:       
         - w jednostkach powiązanych       
     4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych       
     5. Inne   1 007 3 
XI. Koszty finansowe   452 160 
     1. Odsetki, w tym:   13 110 

         - dla jednostek powiązanych   13 108 
     2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym     26 
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         - w jednostkach powiązanych       
     3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych     24 
     4. Inne   439   

XII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności       
        
XIII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)   857 347 
XIV. Podatek dochodowy   -5 47 
        a) część bieżąca       
        b) część odroczona   -5 47 
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)       
XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)   862 300 

 
 

  
 Zysk (strata) netto (zaktualizowany)   450 -2 866 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych    18 000 000 10 769 500 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   0,05 0,03 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych    18 000 000 10 769 500 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   0,05 0,03 

 
 
 
 
 
Płock, 31 sierpień 2017 roku 
 
Zarząd: 
 
 
 
 
Agnieszka Gujgo-Prezes Zarządu 
 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie 
ksiąg rachunkowych: 
 
 
 
Kancelaria Biegłego Rewidenta  
GALEX Jolanta Gałuszka 
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2.2.3 Zestawianie Zmian w Kapitale Własnym 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM      

Za okres 
01.01.2017- 
30.06.2017 

Za okres 
01.01.2016-
31.12.2016 

Za okres 
01.01.2016-
30.06.2016 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 10 008 4 365 4 365 

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

   b) korekty błędów  podstawowych       

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 10 008 4 365 4 365 

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 14 400 8 616 8 616 

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 5 784 0 

                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 784 0 

                     - emisji akcji (wydania udziałów)   5 784   

                b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 

                     - umorzenia akcji (udziałów)       

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 14 400 14 400 8 616 

       2. Kapitał zapasowy na początek okresu 21 559 21 587 21 587 

          2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -28 -28 

                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 187 187 

                     - wydzielenie do IFERIA SA aktualizacja akcji FLY   187 187 

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 215 215 

                     - umorzenia akcji (udziałów)       

                     - wydzielenie do IFERIA SA   215 215 

           2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 21 559 21 559 21 559 

       3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu       

           3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 

                  a) zwiększenia (z tytułu) 0 187 187 

                     - wycena akcji FLY    187 187 

                  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 187 187 

                     - wydzielenie do IFERIA SA aktualizacja akcji FLY   187 187 

            3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu       

        4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu       

            4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych       

            4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 

        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -25 839 -24 426 -24 426 

            5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 

                   -  korekty błędów podstawowych       

            5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 

0 

                   a) zwiększenia (z tytułu)       

                   b) zmniejszenia (z tytułu)       

            5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 

            5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 25 839 24 426 24 426 

                   -  korekty błędów podstawowych       
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            5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 25 839 24 426 24 426 

                   a) zwiększenia (z tytułu) 112 1 413 1 412 

                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 112 1 413 1 412 

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0     

                      - pokrycie straty z kapitału zapasowego         

             5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 25 951 25 839 25 838 

             5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -25 951 -25 839 -25 838 

         6. Wynik netto 862 -112 300 

             a) zysk netto 862   300 

             b) strata netto   112   

             c) odpisy z zysku       

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 10 870 10 008 4 637 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 10 870 10 008 4 637 

 
 
 
 
 
Płock, 31 sierpień 2017 roku 
 
Zarząd: 
 
 
 
Agnieszka Gujgo-Prezes Zarządu 
 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych: 
 
 
 
Kancelaria Biegłego Rewidenta  
GALEX Jolanta Gałuszka 
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2.2.4 Rachunek Przepływów Pieniężnych 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH      

Za okres 
01.01.2017-
30.06.2017 

Za okres 
01.01.2016-
30.06.2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
bezpośrednia 

    

  I. Wpływy     

       1. Sprzedaż     

       2. Inne wpływy z działalności operacyjnej     

  II. Wydatki     

       1. Dostawy i usługi     

       2. Wynagrodzenia netto     

       3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia     

       4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym     

       5. Inne wydatki operacyjne     

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia      

  I. Zysk (strata) netto 862 300 

  II. Korekty razem -1 068 -411 

       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 
własności     

       2. Amortyzacja     

       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych     

       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -37 -545 

       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej   -100 

       6. Zmiana stanu rezerw -11 46 

       7. Zmiana stanu zapasów     

       8. Zmiana stanu należności 4 39 

       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  
kredytów 2 -22 

      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   -16 

      11. Inne korekty -1 026 187 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -206 -111 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      

  I. Wpływy  2 408 33 

       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych     
       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne     
       3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 408 33 
           a) w jednostkach powiązanych 2 408   

               - zbycie aktywów finansowych     

               - dywidendy i udziały w zyskach     

               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

               - odsetki 108   
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               - inne wpływy z aktywów finansowych 2 300   

           b) w pozostałych jednostkach  0 33 

               - zbycie aktywów finansowych     

               - dywidendy i udziały w zyskach     

               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

               - odsetki   33 

               - inne wpływy z aktywów finansowych     

       4. Inne wpływy inwestycyjne     

  II. Wydatki 2 700 

       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych     
       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     
       3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 700 
           a) w jednostkach powiązanych     

               - nabycie aktywów finansowych     

               -  udzielone pożyczki długoterminowe     

           b) w pozostałych jednostkach  2 700 

               - nabycie aktywów finansowych 2   

               -  udzielone pożyczki długoterminowe   700 

       4. Inne wydatki inwestycyjne     
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 406 -667 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      

 I. Wpływy  1 800 932 

       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału     

       2. Kredyty i pożyczki 1 800 932 
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych     
       4. Inne wpływy finansowe     

  II. Wydatki  957 119 

       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych     

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku     

       4. Spłaty kredytów i pożyczek 910   

       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych     

       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego     

       8. Odsetki 47 119 

       9. Inne wydatki finansowe     

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   843 813 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 043 35 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 042 33 
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych      

F. Środki pieniężne na początek okresu 19 2 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 061 35 

    - o ograniczonej możliwości dysponowania     
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Płock, 31 sierpień 2017 roku 
 
Zarząd: 
 
 
 
 
Agnieszka Gujgo-Prezes Zarządu 
 
 
 
 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie 
ksiąg rachunkowych: 
 
 
 
Kancelaria Biegłego Rewidenta  
GALEX Jolanta Gałuszka 
 
 

 

3. Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania finansowego 

(sporządzona na podstawie § 87  ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 
r. Dz. U. z 2009 r. nr 33,  z późn. zm.) 

 

3.1 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych. 

 
Tytuł 

Stan na 
01.01.2017 
(w tys. zł) 

Zwiększenie 
(w tys. zł) 

Zmniejszenie 
(w tys. zł.) 

Stan na 
30.06.2017 
(w tys. zł.) 

Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 
11  11 0 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
8  7 1 

Odpis aktualizujący * 742 405 1 011 136 

 

Spółka dokonała w 2016 roku odpisu na należności z tytułu dostaw usług na 18 tys. zł oraz 

odpisu na odsetki od pożyczki do Top Marka w wysokości 724 tys. zł.  

W pierwszym półroczu 2017 roku Spółka rozwiązała odpis  na odsetki od pożyczki do Top Marka 

w wysokości 1 007 tys. złotych w związku z przejęciem zabezpieczonej nieruchomości i jej 

sprzedażą. Spółka rozwiązała także część odpisu na należności z tytułu dostaw i usług. 

Dodatkowo w związku z dalszym brakiem spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami Emitent 

dokonał odpisu aktualizującego na odsetki od pożyczki wymagane na dzień bilansowy.  
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3.2 Pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub 

przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość 

lub częstotliwość 

W Spółce nie występują nietypowe pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, 

wynik netto lub przepływy pieniężne 

3.3 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 

W Spółce, nie występuje zjawisko sezonowości ani cykliczności. 

3.4 Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto 

możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

 

W okresie dotyczącym niniejszego raportu w Investment Friends S.A. zdarzenie to nie nastąpiło. 

3.5 Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów 

finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych  

i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów 

 

W okresie dotyczącym niniejszego raportu w Investment Friends S.A. zdarzenie to nie nastąpiło. 

3.6 Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 

Na dzień 30.06.2017 r. nie tworzono rezerw innych niż na podatek odroczony. Opisane w pkt. 3.7 

3.7 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

 
Tytuł 

Stan na 
01.01.2017 
(w tys. zł) 

Zwiększenie 
(w tys. zł) 

Zmniejszenie 
(w tys. zł.) 

Stan na 
30.06.2017 
(w tys. zł.) 

Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 
11  11 0 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
8  7 1 

Nadzień 30.06.2017 roku saldo rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosi 
0 zł i jest niższe od salda na dzień 01.01.2017 roku o 11 tys. zł. Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 1 tys. zł . 
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3.8 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych 

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w  Investment Friends S.A. zdarzenie to nie 
wystąpiło. 

3.9 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych 
aktywów trwałych 

 

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w  Investment Friends S.A. zdarzenie to nie 
wystąpiło. 
 

3.10 Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 
 
W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w  Investment Friends S.A. zdarzenie to nie 
wystąpiło. 

3.11 Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 
 
W okresie dotyczącym niniejszego raportu w Investment Friends S.A. zdarzenie to nie nastąpiło. 
 

3.12 Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia 
działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów 
finansowych i zobowiązań finansowych jednostki 

 

W okresie dotyczącym niniejszego raportu w Investment Friends S.A. zdarzenie to nie nastąpiło.   

3.13 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych 
postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie 
podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego 

 
W okresie dotyczącym niniejszego raportu w Investment Friends S.A. zdarzenie to nie nastąpiło. 

3.14 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej 
lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż 
rynkowe 

 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami 
powiązanymi na warunkach inne niż rynkowe. 
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3.15 Informacja o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej 
wycenianych instrumentów finansowych 

 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiła zmiana metody ustalania wartości 
godziwej wycenianych instrumentów finansowych. Spółka wycenia instrumenty finansowe w 
sposób ciągły. 

3.16 Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych  
w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów 

 

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w  Investment Friends  S.A. zdarzenie to nie 
wystąpiło. 

3.17 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych  
i kapitałowych papierów wartościowych. 

 
W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w  Investment Friends  S.A. zdarzenie to nie 
wystąpiło. 

3.18 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie  
i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i 
uprzywilejowane 

 
W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w  Investment Friends  S.A. zdarzenie to nie 

wystąpiło. 

3.19 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono półroczne 
skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu,  
a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe 
emitenta 

 

- dnia 12 lipca 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 44/2017 podał wykaz 
akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
zwołanym na dzień 12.07.2017 roku. 
 
- dnia 12 lipca 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 45/2017 podał do publicznej 
informacji treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 
Investment Friends S.A. w dniu 12.07.2017 roku. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.07.2017 roku podjęło uchwałę w 
sprawie scalenia ( połączenia) akcji spółki oraz zmiany Statutu Spółki. NWZA postanowiło bez 
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dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki zwiększyć wartość nominalną 
wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,80 zł (osiemdziesiąt 
groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt 
groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji. Łączna liczba 
wszystkich akcji po scaleniu będzie wynosiła 9 000 000 sztuk.   

- dnia 13 lipca 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 46/2017 podał informację, że w 
dniu 28.03.2017r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust.1 
rozporządzenia MAR złożone przez: spółkę Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku jako 
osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Investment Friends S.A. 

- dnia 11 sierpnia 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 53/2017 podał informację o 
rejestracji zmian Statutu Spółki – scalenie akcji Spółki. Emitent poinformował, że Sąd 
Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
11.08.2017 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.07.2017r. w sprawie scalenia 
połączenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, o podjęciu której Emitent informował 
raportem bieżącym nr 45/2017 z dnia 12.07.2017r. 

Emitent poinformował, że zgodnie z treścią Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 12.07.2017r. zarejestrowane zostało połączenie akcji Spółki w drodze 
zwiększenia wartości nominalnej akcji Spółki z dotychczasowej wartości 0,80 zł każda akcja do 
wartości 1,60 zł każda akcja przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości z 
dotychczasowej 18 000 000 do 9 000 000. 
Emitent poniżej podaje treść zmienionego Paragraf 3 Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie 
jest następujące: 
§ 3 
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 400 000,00 (czternaście milionów czterysta tysięcy) 
złotych i dzieli się na 5.384.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,60 zł 
każda, 3.615.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 1,60 zł każda. 
2.Akcje zostały pokryte gotówką oraz wkładem niepieniężnym. 
3.Akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
4.Spółka może emitować obligacje, nie wyłączając obligacji zamiennych. 
 
- dnia 25 sierpnia 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 56/2017 podał informację, że 

w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem półrocznym za 

pierwsze półrocze 2017 roku, którego publikacja została przewidziana na dzień 

31.08.2017 roku Zarząd Emitenta w dniu 25.08.2017 roku podjął decyzję o aktualizacji 

dokonanych odpisów. Zarząd Spółki Investment Friends S.A. postanowił rozwiązać odpis na 

odsetki od pożyczki udzielonej spółce Top Marka S.A. w dniu 7.11.2014 roku w wysokości 1 007 

000,00 zł. Rozwiązanie odpisu spowodowane jest przejęciem zabezpieczenia pożyczki w postaci 
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nieruchomości i przeniesieniem własności tej nieruchomości (Emitent informował o 

przeniesieniu własności nieruchomości raportem 31/2017 z dnia 23.05.2017 r.) Ponad to Zarząd 

Spółki postanowił zwiększyć odpis na odsetki od niezapłaconej pożyczki udzielonej spółce Top 

Marka S.A. na dzień bilansowy do kwoty 405 268,31 zł. 

W konsekwencji opisanej procedury aktualizacji odpisu, powyższe kwoty będą miały wpływ na 

prezentację wyniku finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku. 

 

- dnia 25 sierpnia 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 57/2017 podał informację, że 

w dniu 25.08.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na 

wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 983/2017 w sprawie zawieszenia na Głównym 

Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji. Emitent 

poinformował, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z 

treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12.07.2017 r. 

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi w okresie od dnia 1.09.2017 r. do dnia 13.09.2017 r. 

włącznie. 

Wobec powyższego Zarząd Emitenta poinformował, że: 1) zlecenia maklerskie na akcje Emitenta 

przekazane na giełdę a nie zrealizowane do dnia 31.08.2017 r. (włącznie) tracą ważność po 

zakończeniu sesji giełdowej tego dnia, oraz 2) w okresie zawieszenia obrotu akcjami Spółki 

zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane. 

 

3.20 Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów 
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku 
obrotowego 

 
W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Investment Friends  S.A. zdarzenie to nie 
wystąpiło. 

3.21 Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta 

 

Zawarcie ze spółką Top Marka S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 44a lok. 21B, KRS 
0000292265, umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej. Na mocy umowy z dnia 07.11.2014 r. 
Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 11.650.000,00 zł.  
Pożyczka została zabezpieczona w następujący sposób:  
- złożenie przez pożyczkobiorcę oświadczenia o ustanowieniu hipoteki umownej do wysokości 
15.000.000,00 zł (piętnastu milionów złotych 00/100) na nieruchomości Pożyczkobiorcy w 
Poznaniu. Strony zastrzegły, że w księdze wieczystej nieruchomości Pożyczkobiorcy w dziale III i 



 

 
 

 

 

 

 Investment Friends S.A. 
 Adres: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock 
 Telefon: +48 24 366 06 26 
 Email: info@ifsa.pl 

 

 Regon: 730353650 
 NIP: 8291635137 
 KRS: 0000143579 
 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  Strona 27 z 42 

 

IV nie mogą znajdować się jakiekolwiek wpisy poza hipoteką umowną do kwoty 30.000.000,00 zł 
ustanowioną przez Pożyczkobiorcę na rzecz FON S.A. w Płocku. 
- złożenie przez Pożyczkobiorcę oświadczenia w zakresie prawa Emitenta do przeniesienia 
wpisanej na jego rzecz hipoteki na miejsce opróżnionej hipoteki ustanowionej na rzecz FON S.A. 
po jej zwolnieniu. 
- zawarcie przez spółkę GWB Investments Sp. z o. o. w Poznaniu /podmiot trzeci z Emitentem 
umów przewłaszczenia na zabezpieczenie dwóch nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego oraz 
udziału w lokalu niemieszkalnym zlokalizowanym w Poznaniu.  
- przekazanie przez Pożyczkobiorcę Emitentowi weksla własnego in blanco z wystawienia 
Pożyczkobiorcy, 
- poddanie się przez Pożyczkobiorcę egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 k. p. 
c. do kwoty 15.000.000,00 zł. 
 - ustanowienie przez 3 poręczycieli (osoby fizyczne), w tym osobiste Prezesa Zarządu Top Marka 
S.A., zabezpieczeń w postaci: wystawienia przez poręczycieli weksli własnych in blanco na rzecz 
Emitenta, poręczenia wykonania umowy pożyczki przez Pożyczkobiorcę przez każdego z 
poręczycieli, poddanie się przez każdego z poręczycieli egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 
777 § 1 pkt. 5 k. p. c. do kwoty 15.000.000,00 zł.  
Wysokość aktualnego zadłużenia spółki TOP MARKA S.A. wobec Emitenta z tytułu umowy 
pożyczki z dnia 07.11.2014r. wynosi 7.786.497,97 zł(kapitał). Od tej kwoty Emitent nalicza 
odsetki. Stan naliczonych odsetek na 30.06.2017 wynosi 121.597,08 zł, na które utworzono odpis 
aktualizujący. 
 
 

3.22 Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego 
sprawozdania finansowego( również przeliczone na euro). 

 

Wybrane dane finansowe 
w tys. PLN w tys. EUR 

30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

1 590 0 374 0 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -161 -151 -38 -34 

Zysk (strata) brutto 857 347 202 79 

Zysk (strata) netto 862 300 203 68 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

-206 -111 -49 -25 



 

 
 

 

 

 

 Investment Friends S.A. 
 Adres: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock 
 Telefon: +48 24 366 06 26 
 Email: info@ifsa.pl 

 

 Regon: 730353650 
 NIP: 8291635137 
 KRS: 0000143579 
 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  Strona 28 z 42 

 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

2 406 -667 566 -152 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

843 813 198 186 

Przepływy pieniężne netto, razem 3 043 35 716 8 

Aktywa, razem (na koniec bieżącego 
półrocza i koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 

10 914 10 795 2 582 2 440 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
(na koniec bieżącego półrocza i koniec 
poprzedniego roku obrotowego)  

44 787 10 178 

Zobowiązania długoterminowe (na koniec 
bieżącego półrocza i koniec poprzedniego 
roku obrotowego) 

0 0 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec 
bieżącego półrocza i koniec poprzedniego 
roku obrotowego) 

39 770 9 174 

Kapitał własny (na koniec bieżącego 
półrocza i koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 

10 870 10 008 2 572 2 262 

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego 
półrocza i koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 

14 400 14 400 3 407 3 255 

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego 
półrocza i koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 

18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 
zł/EUR) 

0,05 0,03 0,01 0,00 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) 

0,05 0,03 0,01 0,00 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 
(na koniec bieżącego półrocza i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

0,60 0,56 0,14 0,13 
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Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego 
półrocza i koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 

0,60 0,56 0,14 0,13 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 
na jedną akcję (w zł/EUR) 

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

 

 
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. 
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę 
Euro w następujący sposób: 
 

 Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR według średniego 
kursu EUR ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. według 
kursu 4,2265 zł na dzień 30.06.2016 roku i kursu 4,4424 zł na dzień 31.12.2016 roku
           

 Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych przeliczono na EUR wg średniej arytmetycznej średnich kursów EUR 
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 
sprawozdawczym, tj. według kursu 4,2474 zł za I półrocze 2017 roku oraz kursu 
według kursu 4,3805zł za I półrocze 2016 roku. 
 
 

3.23 Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, w okresie, którego dotyczy 
raport oraz wykaz najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta 

 

- dnia 3 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 1/2017, oraz dnia 19 stycznia 2017 
roku raportem 9/2017 dokonując korekty raportu 1/2017 Zarząd Investment Friends S.A. 
poinformował, że w dniu 03.01.2017r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w 
trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 
2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta. 
Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że na skutek utraty w dniu 30.12.2016r. statusu podmiotu 
dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w dniu 30.12.2016r. pośrednio zbył 
wszystkie posiadane: 11.879.794 akcje Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku, która to 
ilość stanowiła łącznie 65,99 % udziału w kapitale zakładowym INVESTMENT FRIENDS S.A. i 
uprawniała pośrednio do oddania 11.879.794 głosów, stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. 
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Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie bezpośrednio i pośrednio nie posiada akcji 
INVESTMENT FRIENDS S.A. a ponadto, że żadne podmioty niego zależne nie posiadają akcji 
INVESTMENT FRIENDS S.A. oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których 
przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
- dnia 13 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 2/2017 Emitent poinformował, iż do 
spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie przez 
spółkę DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku informujące o zmianie stanu posiadania ogólnej 
liczby głosów w spółce Investment Friends S.A. Zawiadamiająca poinformowała, iż w dniach 
12.01.2017 - 13.01.2017 roku w wyniku wniesienia aportu na pokrycie nowoutworzonych 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki Patro Invest Sp. z o.o. zawiadamiająca zbyła 11.879.794 
akcji Spółki co stanowiło 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 
oddania 11.879.794 głosów stanowiących 65,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki 
Zawiadamiająca poinformował, iż po zdarzeniu opisanym powyżej bezpośrednio nie posiada 
akcji spółki. 
 
- dnia 13 stycznia 2017 roku raportem bieżącym 3/2017 Zarząd Investment Friends S.A. 
poinformował, że w dniu 13.01.2017r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w 
trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie przez spółkę Patro Invest Sp. z o. o. z siedzibą w 
Płocku informujące o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce Investment 
Friends S.A. 
 
- dnia 13 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 4/2017 Zarząd Investment Friends 
S.A. poinformował, że w dniu 13.01.2017 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w 
trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR złożone przez: spółkę Damf Invest S.A. z siedzibą w 
Płocku jako osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Investment 
Friends S.A 
. 
- dnia 13 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 5/2017 Zarząd Investment Friends 
S.A. poinformował, że w dniu 13.01.2017r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w 
trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR złożone przez: spółkę Patro Invest Sp. z o.o. z 
siedzibą w Płocku jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w 
Investment Friends S.A. 
 
- dnia 16 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 6/2017 Zarząd spółki Investment 
Friends S.A.  poinformował, że w dniu 16.01.2017 roku, do siedziby Spółki wpłynęły 
zawiadomienia złożone przez dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 
160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej 
w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Osoby zobowiązane są Członkami Rady 
Nadzorczej. 
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Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień osoba bliska osoby obowiązanej 
poza rynkiem regulowanym w dniach 12-13.01.2017 roku zbyła 11.879.794 akcji Emitenta. Tryb 
zawarcia transakcji: wniesienie aportu na pokrycie udziałów. Cena łączna transakcji to kwota 
4.870.715,00 zł. 
 
- dnia 16 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 7/2017 Zarząd spółki Investment 
Friends S.A. z poinformował, że w dniu 16.01.2017 roku, do siedziby Spółki wpłynęło 
zawiadomienia złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 
Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w 
rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Osoba zobowiązane jest Członkiem Rady Nadzorczej. 
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia osoba bliska osoby obowiązanej 
poza rynkiem regulowanym w dniach 12-13.01.2017 roku nabyła 11.879.794 akcji Emitenta. 
Tryb zawarcia transakcji: wniesienie aportu na pokrycie udziałów. Cena łączna transakcji to 
kwota 4.870.715,00 zł. 
 
- dnia 18 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 8/2017 Emitent przekazał informacje, 
że w dniu 18 stycznia 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
podjął Uchwałę nr 37/2017. W przedmiocie warunkowej rejestracji w Depozycie 1.076.000 ( 
jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,80 zł każda. 
Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie postanowił zarejestrować w Depozycie 1.076.000 ( jeden milion siedemdziesiąt sześć 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz oznaczyć je 
kodem PLBDVR000018, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek 
regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na którym 
wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBDVR000018, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 
2. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez 
Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w 
tej decyzji, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu. 
Rejestracja powyżej wskazanych akcji w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od 
otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokumentów 
potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej 
jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień 
wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. 
 
- dnia 23 stycznia 2017 roku Zarząd Investment Friends S.A. podał do publicznej 
wiadomości, iż na wniosek Akcjonariusza Zarząd podjął uchwałę, która zmieniała łącznie 
6.154.500 (sześć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda na 6.154.500 (sześć milionów sto 
pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na imienne serii B o wartości nominalnej 0,80 
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zł każda. Emitent poinformował, że na skutek dokonanej w dniu 23.01.2017r. zamiany akcji z 
akcji na okaziciela na akcje imienne nie uległa zmianie wysokość kapitału zakładowego Spółki, 
nie uległa zmianie ogólna liczba akcji Spółki oraz nie uległa zmianie ogólna liczba głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 
Emitent poinformował, że w związku z dokonaną zamianą rodzaju akcji serii B kapitał zakładowy 
Spółki wynosi 14.400.000,00 (czternaście milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na: 
- 10.769.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda, 
- 1.076.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,80 zł każda, 
- 6.154.500 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda. 
 
- dnia 25 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 11/2017 Zarząd Spółki Investment 
Friends S.A.  przekazał terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017. 
- Dnia 25 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 12/2017 Zarząd Investment Friends 
S.A. poinformował, iż w dniu 25 stycznia 2017 r. powziął informację o uchwale nr 76/2017 
Zarządu Giełdy z dnia 25 stycznia 2017 roku, na mocy której dopuszczono do obrotu 
giełdowego na rynku 1.076.000 (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B spółki INVESTMENT FRIENDS S.A., o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt 
groszy) każda. 
 
- dnia 31 stycznia 2017 roku raportem bieżącym nr 13/2017 Zarząd Investement Friends 
S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 30.09.2016 r., dotyczącego 
zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku (KRS 
0000392143) jako Pożyczkobiorcą poinformował, że Pożyczkobiorca dokonał w dniu 31.01.2017 
roku przedterminowej spłaty odsetek w kwocie 77 506,85 zł. Emitent informował, że na mocy 
postanowień Umowy pożyczki z dnia 30.09.2016 r. strony dopuściły możliwość wcześniejszej 
spłaty całości lub części pożyczki przez Pożyczkobiorcę z naliczeniem odsetek proporcjonalnie 
do okresu korzystania z kapitału pożyczki. Umowa pożyczki posiada termin spłaty na dzień 
30.03.2017r. 
 
- dnia 21 lutego2017 roku raportem bieżącym nr 14/2017 Zarząd Investment Friends S.A. 
poinformował, że w dniu 21.02.2017 r. do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia: 
1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 21.02.2017r. w sprawie bezpośredniego zmniejszenia stanu 
posiadania akcji Investment Friends S.A. 
2. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 21.02.2017r. w sprawie pośredniego 
zmniejszenia stanu posiadania akcji Investment Friends S.A. 
3. Damiana Patrowicz z dnia 21.02.2017r. w sprawie pośredniego zmniejszenia stanu posiadania 
akcji Investment Friends S.A. 
 
- dnia 21 lutego 2017 roku raportem bieżącym nr 15/2017 Zarząd Investment Friends S.A. 
poinformował, że w dniu 21.02.2017r. do spółki wpłynęły dwa zawiadomienia złożone w 
trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR złożone przez: spółkę Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą 
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w Płocku jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Investment 
Friends S.A. 
 
- dnia 21 lutego 2017 roku raportem bieżącym nr 16/2017 Emitent poinformował, że w 
dniu 21 lutego 2017 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez 
dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o 
transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 2 
ustawy o obrocie. Osoby zobowiązane są Członkami Rady Nadzorczej. 
Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień osoba bliska osoby obowiązanej 
poza rynkiem regulowanym, w ramach umów cywilnoprawnych dokonała następujących 
transakcji: 
Dnia 17.02.2017 r. zbyła 1.800.000 akcji Emitenta, umową pożyczki 
Dnia 20.02.2017 r. zbyła 800.000 akcji Emitenta, umową pożyczki 
Dnia 20.02.2017 r. zbyła 1.800.000 akcji Emitenta, umową pożyczki 
Dnia 20.02.2017 r. nabyła 214.500 akcji Emitenta, umową zwrotu pożyczki akcji 
Dnia 21.02.2017 r. zbyła 1.539.794 akcji Emitenta, umową pożyczki 
Łącznie w transakcjach poza rynkiem regulowanym w dniach od 17 do 21.02.2017 r. osoba bliska 
osób obowiązanych zbyła łącznie 5.725.294 akcji Emitenta. 
 
- Dnia 21 lutego 2017 roku raportem bieżącym nr 17/2017 roku Zarząd Investment 
Friends S.A. poinformował, że w dniu 21.02.2017r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie 
Spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 21.02.2017 roku dotyczące zejścia poniżej progu 
10 % zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends S.A., zejścia poniżej 
progu 5 % zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends S.A., 
przekroczenia progu 5, 10 % zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment 
Friends S.A., zejścia z progu 10 %, zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment 
Friends S.A., zejścia z progu 5 % zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment 
Friends S.A. 
 
- Dnia 9 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 18/2017 Emitent podał informację o 
podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu na dzień 31.12.2016 r. odpisu aktualizacyjnego 
na kwotę naliczonych i niespłaconych od udzielonej pożyczki przez Spółkę Top Marka S.A. 
odsetek w wysokości 723 844,30 zł oraz na kwotę należności postępowań dochodzonych na 
drodze sądowej w kwocie 18 387,10 zł. 
W konsekwencji opisanego powyżej odpisu łączna kwota w wysokości 742.231,40 zł będzie 
zaliczona w koszty operacyjne Spółki oraz obciąży wynik finansowy Investment Friends S.A. 
prezentowany w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok. 
 
- Dnia 20 marca 2017 roku raportem bieżącym nr 19/2017 Emitent podał informację o 
przedterminowej spłacie pożyczki przez Damf Invest S.A. Pożyczkobiorca dokonał w dniu 
20.03.2017 roku przedterminowej spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 2 300 000, zł wraz z 
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należnymi odsetkami. Emitent poinformował, że na mocy postanowień Umowy pożyczki z dnia 
30.09.2016 r. strony dopuściły możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki przez 
Pożyczkobiorcę z naliczeniem odsetek proporcjonalnie do okresu korzystania z kapitału 
pożyczki. Umowa pożyczki posiadała termin spłaty na dzień 30.03.2017 r. 
 
- dnia 21 marca 2017 roku Emitent przekazał do publicznej wiadomości roczne 
sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 
- Dnia 24 marca 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 21/2017 podał informację  
o przedterminowej spłacie pożyczki. Emitent dokonał w dniu 24.03.2017 roku 
przedterminowej spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 700 000,00, zł oraz należnych 
odsetek. Pożyczka zaciągnięta była od Spółki Atlantis S.A. KRS 0000033281 w dniu 14.01.2016 
roku. 
 
- dnia 28 marca 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 22/2017 podał informację, że w 
dniu 28.03.2017r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust.1 
rozporządzenia MAR złożone przez: spółkę Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku jako 
osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Investment Friends S.A. 
 
- dnia 31 marca 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 23/2017 podał informację  
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.04.2017r 
 
- dnia 18 kwietnia 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 24/2017 poinformował, że 
spółka zawarła jako pożyczkobiorca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Investment 
Friends Capital S.A. w Płocku KRS 0000267789  jako pożyczkodawcą. 
Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 18.04.2017r. była pożyczka pieniężna w kwocie 
1.800.000,00 zł.  Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 31.10.2017r. 
Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 6,0% w skali roku. Ustalono, iż 
odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki. Wypłata kwoty pożyczki nastąpiła w 
jednej transzy w dniu zawarcia Umowy pożyczki. Spłata pożyczki została zabezpieczona przez 
Emitenta poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz pożyczkodawcy. 
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Pożyczkodawca był 
uprawniony do żądania zwrotu całej kwoty pożyczki niezwłocznie w przypadku złego stanu 
majątkowego Pożyczkobiorcy.  
 
- dnia 27 kwietnia 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 25/2017 przekazał wykaz 
akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
zwołanym na dzień 27.04.2017 roku. 
 
- dnia 27 kwietnia 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 26/2017 podał do publicznej 
wiadomości wykaz Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 
Investment Friends S.A. w dniu 27.04.2017 roku. 
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- dnia 28 kwietnia 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 27/2017 podał informację, że 
w dniu 28.04.2017r. Emitent zawarł ze spółką INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w 
Płocku aneks do Umowy pożyczki z dnia 18.04.2017r. 
Na mocy Aneksu z dnia 28.04.2017r. strony postanowiły dokonać skrócenia terminu zwrotu 
kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami z dotychczasowego 31.10.2017r. do dnia 
04.05.2017r. 
Jednocześnie Emitent poinformował, iż  Emitent zwrócił się do INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 
S.A z wnioskiem, w którym w treści zaproponował, że część należnego INVESTMENT FRIENDS 
CAPITAL S.A świadczenia z tytułu zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w formie 
gotówkowej, a cześć należnego INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A świadczenia zostanie 
zaspokojona poprzez przeniesienie na Pożyczkodawcę własności nieruchomości o wartości 
rynkowej 1.590.000,00 zł. Nieruchomość zaoferowana w ramach rozliczenia przez spółkę 
INVESTMENT FRIENDS S.A. stanowi apartament mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Poznania. 
Emitent poinformował, że na posiedzeniu w dniu 28.04.2017r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła 
decyzję o wyrażeniu zgody na zaproponowany sposób rozliczenia zobowiązania INVESTMENT 
FRIENDS S.A. z tytułu umowy pożyczki. 
 
- dnia 28 kwietnia 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 28/2017 podał do publicznej 
informacji życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz informację  
o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej. 
 
- dnia 5 maja 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 30/2017 podał informację, że w 
dniu 05.05.2017r. Emitent dokonał należytego rozliczenia swoich zobowiązań 
wynikających pożyczki pieniężnej z dnia 18.04.2017 roku. 
Emitent poinformował, że Spółka za zgodą Investment Friends Capital S.A. dokonała spłaty 
należności z tytułu Umowy pożyczki z dnia 18.04.2017r. w łącznej wysokości 215 326,03 zł. w 
części w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Investment Friends Capital S.A. a w 
części poprzez przeniesienie przez Emitenta na Pożyczkodawcę własności nieruchomości o 
wartości rynkowej 1.590.000,00 zł. 
 
- dnia 11 maja 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 31/2017 podał informację o 
podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego.  Zarząd Investment 
Friends S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w związku z prowadzonymi przez Emitenta 
pracami nad raportem kwartalnym za pierwszy kwartał 2017 roku, którego publikacja 
przewidziana została na dzień 15.05.2017 r., Zarząd Emitenta w dniu 11.05.2017 r. podjął 
decyzję o utworzeniu na dzień 31.03.2016 r. odpisu aktualizacyjnego na kwotę naliczonych i 
niespłaconych od udzielonej pożyczki przez Spółkę Top Marka S.A. odsetek w wysokości 205 
890,41 zł. W konsekwencji opisanego powyżej odpisu kwota ta będzie zaliczona w koszty 
operacyjne Spółki oraz obciąży wynik finansowy Investment Friends S.A. prezentowany w 
sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2017 roku. 
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- dnia 15 maja 2017 roku Emitent opublikował raport kwartalny za I kwartał 2017 roku. 
- dnia 23 maja 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 34/2017 podał informację, że w 
dniu 23.05.2017r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o zaliczeniu otrzymanej w dniu 
05.05.2017r. tytułem przeniesienia własności nieruchomości na kwotę 1.590.000,00 zł na 
poczet zadłużenia spółki TOP MARKA S.A. z tytułu Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014r. o 
zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym zamieszczonym w systemie ESPI 
nr 141/2014 z dnia 7.11.2014r. 
Emitent poinformował, że nieruchomość z tytułu zbycia której Emitent pozyskał kwotę 
1.590.000,00 zł została przewłaszczona na Emitenta przez spółkę GWB Investments Sp. z o.o. 
jako jedno zabezpieczeń zwrotu pożyczki oraz odsetek z tytułu Umowy pożyczki z dnia 
07.11.2014r. zawartej przez Emitenta jako pożyczkodawcę ze spółką TOP MARKA S.A. jako 
pożyczkobiorcą. Emitent informuje, że pozyskana ze zbycia przewłaszczonej nieruchomości 
kwota pokryła poniesione przez Emitenta koszty utrzymania tej nieruchomości, należne 
emitentowi a niespłacone odsetki w kwocie 1.007.515,53 zł, kwota w wysokości 563.520,03 zł 
została zaliczona na poczet należności głównej. 
Emitent poinformował, że wysokość aktualnego zadłużenia spółki TOP MARKA S.A. wobec 
Emitenta z tytułu umowy pożyczki z dnia 07.11.2014r. wynosi 7.786.497,97 zł od której to kwoty 
Emitent nalicza odsetki. 
 
- dnia 29 maja 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 36/2017 podał informację o 
wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzania przeglądu śródrocznego 
sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz do przeprowadzenia 
badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017. 
- dnia 14 czerwca 2017 roku Emitent raportem bieżącym nr 39/2017 podał informację o 
zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.07.2017r. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy miało podjąć uchwały dotyczące zmian  
w Statucie Spółki. 
Proponowane zmiany Statutu: 
§ 3 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 400 000,00 ( czternaście milionów czterysta tysięcy ) 
złotych  i dzieli się na 10.769.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 
zł każda, 7.230.500 akcji zwykłych na okaziciela  serii B o wartości 0,80 zł każda. 
2. Akcje zostały pokryte gotówką oraz wkładem niepieniężnym. 
3. Akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
4. Spółka może emitować obligacje, nie wyłączając obligacji zamiennych. 
 
Na następującą treść: 
§ 3 
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 400 000,00 (czternaście milionów czterysta tysięcy) 
złotych i dzieli się na 5.384.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,60 zł 
każda, 3.615.250 akcji zwykłych na okaziciela  serii B o wartości 1,60 zł każda. 
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2. Akcje zostały pokryte gotówką oraz wkładem niepieniężnym. 
3. Akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
4. Spółka może emitować obligacje, nie wyłączając obligacji zamiennych. 

3.24 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających 
istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe 

 

W Spółce w pierwszym półroczu 2017 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym 
charakterze, mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.     

3.25 Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku 
połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami 
zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, 
restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek 
podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką 
dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma 
obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych- również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku 
konsolidacji 

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

3.26 Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników 
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych 

 

Investment Friends S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2017.  

3.27 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez 
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego wraz z 
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji ich procentowego 
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 
emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalneg 
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Akcjonariat Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. na dzień publikacji raportu  za I kwartał 2017 roku, 

tj. dnia 15.05.2017 roku. 

 

 

Akcjonariat Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. na dzień publikacji półrocznego skróconego 

sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku, tj. dnia 31.08.2017 roku. 

 

34,19

65,81

Patro Invest Sp.z o.o.

Pozostali

 
 

 

 

 

AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L. GŁOSÓW % GŁOSÓW 

Patro Invest Sp. z o.o. 6 154 500 34,19 6 154 500 34,19 

 Pozostali  11 845 500 65,81 11 845 500 65,81 

razem  18 000 000 100   18 000 000 100 
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POŚREDNIE POSIADANIE AKCJI INVESTMENT FRIENDS S.A. NA DZIEŃ PUBLIKACJI 

NINIEJSZEGO RAPORTU  

Spółka Damf Invest S.A. przez swój podmiot zależny Patro Invest Sp. z o.o. na dzień sporządzenia 
raportu łącznie, pośrednio posiada 6 154 500 sztuk  akcji Spółki Investment Friends S.A., która to 
ilość stanowi 34,19 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do  oddania 6 154 
500 głosów stanowiących  34,19 %  udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na  Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 

Pan Damian Patrowicz - na dzień sporządzenia raportu łącznie, pośrednio  przez podmiot zależny 
DAMF INVEST S.A  posiada  6 154 500 sztuk akcji Spółki Investment Friends S.A. która to ilość 
stanowi 34,19 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do  oddania 6 154 500 
głosów stanowiących  34,19%  udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na  Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 
 

3.28 Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) 

przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania 

raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w 

okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla 

każdej z osób 

 

Zarząd Emitenta: 

- Pani Agnieszka Gujgo powołana przez Radę Nadzorczą Emitenta z dniem 01.11.2014 r.                                    

do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - nie posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcji Emitenta 

na dzień publikacji raportu kwartalnego tj. 15.05.2017 r. oraz na dzień publikacji raportu 

półrocznego tj. na dzień 31.08.2017 roku nie posiada bezpośrednio lub pośrednio akcji Emitenta. 

Rada Nadzorcza Emitenta: 

- Pan Damian Patrowicz – na dzień publikacji raportu kwartalnego tj. 15.05.2017 r. oraz na dzień 

publikacji raportu półrocznego tj. na dzień 31.08.2017 roku nie posiada bezpośrednio akcji 

Emitenta. Pośrednie posiadanie akcji Pana Damiana Patrowicza zostało opisane w punkcie 3.27. 

- Pani Anna Kajkowska – na dzień publikacji raportu kwartalnego tj. 15.05.2017 r. oraz na dzień 

publikacji raportu półrocznego tj. na dzień 31.08.2017 roku nie posiada bezpośrednio lub 

pośrednio akcji Emitenta. 
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- Pan Wojciech Hetkowski – na dzień publikacji raportu kwartalnego tj. 15.05.2017 r. oraz na 

dzień publikacji raportu półrocznego tj. na dzień 31.08.2017 roku nie posiada bezpośrednio lub 

pośrednio akcji Emitenta. 

- Pani Małgorzata Patrowicz- na dzień publikacji raportu kwartalnego tj. 15.05.2017 r. oraz na 

dzień publikacji raportu półrocznego tj. na dzień 31.08.2017 roku nie posiada bezpośrednio lub 

pośrednio  akcji Emitenta.  

- Pan Jacek Koralewski- na dzień publikacji raportu kwartalnego tj. 15.05.2017 r. oraz na dzień 

publikacji raportu półrocznego tj. na dzień 31.08.2016 roku nie posiada bezpośrednio lub 

pośrednio akcji Emitenta. 

 

3.29 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej,  z 

uwzględnieniem informacji w zakresie: 

a. postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki 

od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych 

emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, 

daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska 

emitenta, 

b. dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których 

łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych 

emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie 

zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie 

oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie 

wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty 

wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania 

 

W okresie sprawozdawczym i na dzień sporządzenia niniejszego półrocznego skróconego 

sprawozdania finansowego Emitent nie był stroną postępowania lub postępowań toczących się 

przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 

publicznej, których wartość jednorazowa bądź łączna stanowi co najmniej 10% kapitałów 

własnych.  
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3.30 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej 

lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż 

rynkowe 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Emitent nie zawierał istotnych transakcji z 

podmiotami powiązanymi na warunkach inne niż rynkowe.   

 

3.31 Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną 

poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu 

podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość 

istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% 

kapitałów własnych emitenta 

 

 

W okresie, którego dotyczy raport Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu, gwarancji czy pożyczki 

o wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych emitenta. 

 

3.32 Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz 

informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez 

emitenta 

 

Emitent wszystkie istotne informacje, które mogą mieć istotny wpływ dla jego sytuacji  kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla 

oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta, opisał w punkcie 3.21 niniejszego 

sprawozdania. 

3.33 Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na 

osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

 

Emitent wszystkie istotne informacje, które mogą mieć istotny wpływ na osiągnięte przez niego 

wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, opisał w punkcie 3.21 niniejszego 

sprawozdania. 
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3.34 Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe podlegało  przeglądowi przez 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

 

Grupa Gumułka-Audyt sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Katowicach ul. Matejki Jana 4., podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych KIBR nr 3975, KRS nr 0000525731 

 

Płock, 31 dnia 31.08.2017 

       

Zarząd: 
 
 
 
 
 
Agnieszka Gujgo-Prezes Zarządu 
 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie 
ksiąg rachunkowych: 
 
 
 
 
Kancelaria Biegłego Rewidenta  
GALEX Jolanta Gałuszka 
 
 

 

       


