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1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.  

 

Szanowni Państwo, 

 

Miniony rok był dla Spółki okresem dojrzewania, zarówno na zewnątrz, czyli w budowaniu postaw 

prorynkowych, prosprzedażowych oraz proinwestorskich, jak też do wewnątrz, czyli w tworzeniu struktury i 

zespołów świadomej, odpowiedzialnej organizacji. Patrząc na rozwój Spółki, to jeszcze rok czy dwa wcześniej 

byliśmy właściwie startupem o płaskiej strukturze, który brak doświadczenia nadrabiał dużym entuzjazmem. 

Wtedy nie śniło nam się, że będziemy spółką notowaną na NewConnect, która stawia sobie ambitne cele 

strategiczne i skupia się na swoich celach biznesowych. Dotychczasowe osiągnięcia - zbudowanie kilku 

znaczących marek na rynku telekomunikacyjnym i zdobycie pozycji jednego z liderów krajowego rynku usług 

telekomunikacyjnych w chmurze, spowodowały, że musieliśmy w minionym roku zadać sobie pytania, 

odnośnie tego  po co robimy to co robimy (misja), co dalej (wizja) oraz jak chcemy to osiągnąć (strategia). W 

wyniku zaangażowania Rady Nadzorczej, klientów i oczywiście również pracowników, znajdujemy odpowiedzi 

na powyższe pytania oraz wyciągamy z nich wnioski, co będzie dla Państwa z pewnością zauważalne w 

naszych działaniach i komunikacji w następnych kilkunastu miesiącach. 

 

Niezaprzeczalny jest fakt, że zmienia się znacznie telefonii w codziennym życiu każdego człowieka. To kanał 

komunikacji, który stał się niezbędny zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. Komunikacja 

głosowa i video stała się narzędziem a nie luksusem czy rozrywką. Będąc świadomym zachodzących zmian 

rozpoczęliśmy aktywne tworzenie naszej wizji przyszłości. Posiadane kompetencje i doświadczenie umożliwiły 

nam odpowiednią segmentację rynku oraz identyfikację istotnych globalnych trendów. Staramy się 

przewidywać zmiany rynkowe i pod tym kątem planować przyszłe inicjatywy produktowe i technologiczne. 

Działamy w oparciu o trzy główne wartości - współpraca, szacunek i chęć rozwoju, jednocześnie skutecznie 

realizując przyjętą strategię. Stajemy się również organizacją świadomą, odpowiedzialną społecznie, 

skoncentrowaną na osiąganiu konkretnych celów biznesowych.  

 

Przystąpienie do realizacji wypracowanej strategii wymagało od nas wprowadzenia wielu zmian 

organizacyjnych, w tym przeorganizowania struktury firmy. Zainicjowaliśmy szereg usprawnień w zakresie 

komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Poprzez procesy rozwojowe wspieramy rozwój 

kompetencji miękkich naszych pracowników, których średnia wieku wynosi poniżej trzydziestu lat. Pomagamy 

im znaleźć obszary działalności firmy, w których czują się najlepiej i ułatwiamy zdobywanie nowych 

umiejętności. Wszystko po to, by byli skuteczniejsi na swoim stanowisku pracy i mogli się rozwijać.  

 

Analiza naszej pozycji rynkowej i naszych silnych stron skłoniła nas do rozszerzenia wcześniej obranej 

strategii. Do niektórych obszarów rynku staramy się docierać przy współpracy z naszymi partnerami, poprzez 

programy sprzedaży partnerskiej, integrację usług lub model PaaS (Platform as a Service). Wynika to z 
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przekonania, iż organizacja dojrzała i skuteczna to taka, która chce i potrafi nawiązywać efektywne relacje 

partnerskie, w imię tworzenia prawdziwej wartości dla klienta.  

 

W efekcie podjęliśmy szereg inicjatyw skierowanych na wzrost sprzedaży istniejących produktów oraz 

maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, know-how i doświadczenia w procesie tworzenia, wspólnie 

z zewnętrznymi partnerami, nowych produktów na bazie własnych rozwiązań. 

 

Efektem wysiłku całego zespołu było powołanie do życia rumuńskiej marki Alonia Business i amerykańskiej 

SYNNEX CLOUDSolv SOHO VoIP – rozwiązań telekomunikacyjnych w technologii SaaS (Software as a 

Service) dla klientów biznesowych. Niezależnie, rozpoczęliśmy poszukiwania partnerów na rynku ukraińskim, 

węgierskim, czeskim oraz irlandzkim. Równocześnie zainicjowaliśmy projekty na rzecz klientów naszych 

produktów krajowych.  

 

W 2012 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 12 427 tys. zł. Ich, ponad 21-procentowy wzrost, jest efektem 

konsekwentnego zwiększania liczby klientów oraz przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich. Z uwagi 

na wysokie nakłady inwestycyjne związane z rozwojem oferty, rozwojem kadry menedżerskiej, pracami 

badawczymi i analizą nowych rynków, odnotowaliśmy spadek na pozycjach wynik na sprzedaży oraz wynik 

netto,.   

 

Skutecznie realizowana strategia rozwojowa została doceniona przez środowisko biznesowe. W mijającym 

roku otrzymaliśmy tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju” oraz II nagrodę w kategorii „Innowacyjne 

Przedsięwzięcie” w ramach XIII edycji Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2012”. W 

październiku przystąpiliśmy do Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Jako organizacja 

staramy się wpływać także na środowisko lokalne, m.in. poprzez wspieranie gospodarczego środowiska 

regionu, nawiązywanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz wsparcie działań na rzecz dialogu 

społecznego.   

 

Osiągnięcie wymienionych celów, jak i pomyślność zainicjowanych projektów nie byłoby jednak możliwe bez 

wsparcia naszych Klientów, Pracowników, Partnerów i Akcjonariuszy. Właśnie dzięki Wam oraz Waszemu 

zaangażowaniu osiągnęliśmy obecną, wiodącą pozycję na rynku i coraz śmielej spoglądamy na rynki 

zagraniczne. W związku z tym, korzystając z okazji, chcielibyśmy Wam podziękować za dotychczasowe 

zaangażowanie, dbałość o rozwój naszej firmy i zaufanie, jakim obdarzyliście naszą firmę.  

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Jan Wyrwiński                                  Michał Krużycki 

Prezes Zarządu                                Wiceprezes Zarządu 
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2. Podstawowe informacje o Spółce 

 

nazwa (firma) :   Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: Aiton Caldwell SA) 

forma prawna :   spółka akcyjna 

kraj siedziby :   Polska 

siedziba :  Gdańsk 

adres :   ul. Trzy Lipy 3,  80-172 Gdańsk 

telefon :   (58) 50 50 000 

faks :    (58) 50 50 001 

 

adres poczty elektronicznej :   biuro@aitoncaldwell.pl 

adres głównej strony internetowej :   www.aitoncaldwell.pl 

 

identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej : REGON 220676951 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej :  NIP 583-304-27-23 

numer Krajowego Rejestru Sądowego:    KRS 0000313046 

 

Wartość kapitału zakładowego Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego oraz na koniec 2012 

roku wynosiła 1.012.273 zł (słownie: milion dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote). 
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3. Wybrane dane finansowe 

 

Wybrane dane finansowe dane Aiton Caldwell SA za lata 2011-2012, dane w PLN oraz EUR: 

 

Wyszczególnienie 
01-01-2012 - 01-01-2011 - 01-01-2012 - 01-01-2011 - 

31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 

  dane w PLN dane w PLN dane w EUR dane w EUR 

Rachunek zysków i strat         

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 12 427 226 10 231 385 2 965 925 2 483 346 

Amortyzacja (w tym amortyzacja wartości firmy) 1 342 428 1 511 052 320 389 366 760 

Zysk (strata) ze sprzedaży 411 188 687 368 98 136 166 837 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 662 528 973 032 156 867 236 173 

EBITDA 2 004 956 2 484 084 477 256 602 933 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 771 997 1 008 033 182 994 244 668 

Zysk (strata) netto 650 611 758 304 158 121 184 054 

Bilans         

Kapitał własny 5 828 511 5 955 121 1 425 064 1 347 312 

Należności długoterminowe 72 853 73 453 17 813 16 618 

Należności krótkoterminowe 965 603 567 595 236 089 128 415 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 711 317 3 282 430 662 914 742 631 

Zobowiązania długoterminowe 0 25 502 0 5 770 

Zobowiązania krótkoterminowe 992 376 941 101 242 635 212 919 

 

 

Do  przeliczenia  pozycji  bilansowych  w  tabeli  „Wybrane  dane  finansowe”  na  dzień  31  grudnia  2012  

roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 4,09 PLN. Pozycje 

rachunku zysków i strat wykazane w tej tabeli za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku przeliczono przy 

użyciu kursu 1 EUR  =  4,19  PLN  (według  kursu  stanowiącego  średnią  arytmetyczną  średnich  kursów  

ustalonych  przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 

stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku).  

 

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2011 roku, 

użyto średniego  kursu  NBP  obowiązującego  dla  EUR  w  tym  dniu  tj.1  EUR  = 4,42  PLN.  Pozycje  

rachunku zysków i strat wykazane w tej tabeli za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku przeliczono przy 

użyciu kursu 1 EUR  =  4,12  PLN  (według  kursu  stanowiącego  średnią  arytmetyczną  średnich  kursów  

ustalonych  przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 

stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku). 
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4. Sprawozdanie Zarządu 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

nazwa (firma) :   Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: Aiton Caldwell SA) 

forma prawna :   spółka akcyjna 

kraj siedziby :   Polska 

siedziba :  Gdańsk 

adres :   ul. Trzy Lipy 3,  80-172 Gdańsk 

telefon :   (58) 50 50 000 

faks :    (58) 50 50 001 

 

adres poczty elektronicznej :   biuro@aitoncaldwell.pl 

adres głównej strony internetowej :   www.aitoncaldwell.pl 

 

identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej : REGON 220676951 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej :  NIP 583-304-27-23 

numer Krajowego Rejestru Sądowego:    KRS 0000313046 

 

Wartość kapitału zakładowego Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego oraz na koniec 2012 

roku wynosiła 1.012.273 zł (słownie: milion dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote). 

 

Profil działalności gospodarczej 

 

Profil działalności gospodarczej Spółki Aiton Caldwell SA obejmuje świadczenie usług SaaS (Software as a 

Service) opartych na zdalnym udostępnianiu oprogramowania poprzez sieć internet (świadczenie usług 

telekomunikacyjnych) oraz PaaS (Platform as a Service) zakładających współpracę z partnerami 

zewnętrznymi poprzez udostępnienie im platformy telekomunikacyjnej w chmurze (na rynku polskim i za 

granicą).  

 

Aiton Caldwell SA świadczy kompleksowe usługi telekomunikacyjne oparte na modelu SaaS za 

pośrednictwem trzech linii biznesowych - FreecoNet, Vanberg Systems oraz Smarto. Łącznie obsługują one 

140 tys. użytkowników, obejmując swym zasięgiem ok. 40 proc. polskiego rynku VoIP oraz ok. 2 proc. 

polskiego rynku MSP.  

 

W ramach partnerstwa strategicznego Spółka jest obecnie dostawcą platformy w chmurze (PaaS) dla 

rumuńskiej marki Alonia Business - rozwiązania telekomunikacyjnego w technologii SaaS, skierowanego do 

firm z sektora MSP na rynku rumuńskim oraz amerykańskiej marki SYNNEX CLOUDSolv SOHO VoIP – 

telefonii internetowej rozbudowanej o zaawansowane usługi dodane, dedykowanej na rynek Ameryki 

Północnej. 

mailto:biuro@aitoncaldwell.pl
http://www.aitoncaldwell.pl/
http://www.freeconet.pl/
http://www.vanbergsystems.pl/
http://www.smarto.pl/
http://www.mediasat.ro/alonia-business.html
http://cssohovoip.com/
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Struktura organizacyjna Spółki i zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 

 

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki oraz w podstawowych 

zasadach zarządzania. Zatrudnienie wzrosło o 10 osób w stosunku do roku 2011, i wyniosło w sumie 42 

pracowników na umowę o pracę na koniec okresu raportowania. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 

2012 wynosiło 36,75 osoby.  

 

Osoby zarządzające i nadzorujące 

 

Prezes Zarządu: Jan Wyrwiński 

Wiceprezes Zarządu: Michał Krużycki 

Dyrektor Techniczny: Łukasz Ratajczyk (poza zarządem) 

Dyrektor Marketingu: Iwona Oleszczuk (poza zarządem) 

 

Skład Zarządu nie uległ zmianie. Stanowisko Prezesa Zarządu zajmuje Jan Wyrwiński, a stanowisko 

Wiceprezesa Michał Krużycki. 

 

Skład Rady Nadzorczej (na dzień 01/01/2012): Krzysztof Malicki (Przewodniczący), Anna Ciołkowska, Bogdan 

Bartkowski, Jacek Świderski, Ryszard Wojnowski. 

 

W dniu 13 września 2012 roku Pani Anna Ciołkowska zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Aiton Caldwell SA. W dniu 10 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy powołało na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Brzezińskiego. 

 

Skład Rady Nadzorczej (na dzień 31/12/2012): Krzysztof Malicki (Przewodniczący), Bogdan Bartkowski, 

Ryszard Wojnowski, Jacek Świderski, Piotr Brzeziński. 

 

W dniu 18 marca 2013 roku Pan Bogdan Bartkowski zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 

Aiton Caldwell SA. 

 

 

2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

Podstawowe produkty oraz rynki sprzedaży 

 

Aiton Caldwell SA to lider polskiego rynku usług telekomunikacyjnych w chmurze oraz dostawca 

nowoczesnej platformy telekomunikacyjnej działającej w tym modelu. Spółka, w ramach swojej 



 

 

Strona 10 

działalności, świadczy usługi SaaS (Software as a Service) dla MSP i klientów indywidualnych 

oraz PaaS (Platform as a Service) dla partnerów zewnętrznych (operatorów telekomunikacyjnych).  

 

Model SaaS polega na zdalnym udostępnianiu nowoczesnych usług telekomunikacyjnych dla klientów 

biznesowych i indywidualnych poprzez sieć internetową. Klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu 

funkcjonalności, bez konieczności posiadania drogich urządzeń (np. central telefonicznych) lub instalacji 

oprogramowania na swoim komputerze. Korzysta jedynie z tych usług, których potrzebuje w danym 

momencie,  a dostęp do nich ma przez prosty panel www. Całość obsługi systemu, zarządzania, aktualizacji i 

obsługi technicznej znajduje się po stronie Aiton Caldwell SA. Dzięki SaaS użytkownik otrzymuje działające 

rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z 

infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. 

 

Aiton Caldwell SA świadczy kompleksowe usługi telekomunikacyjne oparte na modelu SaaS za 

pośrednictwem trzech linii biznesowych: 

 

FreecoNet - platforma telekomunikacyjna dla klientów indywidualnych i małego biznesu. Oferuje tanie i 

wysokiej jakości usługi telefonii internetowej VoIP oraz darmowe rozmowy pomiędzy wszystkimi 

zarejestrowanymi na niej numerami telefonów. W ramach usług FreecoNet funkcjonuje również platforma 

Tlenofon, przejęta przez Aiton Caldwell SA w 2010 roku. 

 

Vanberg Systems - pierwszy na rynku zaawansowany i kompleksowy system dla firm z sektora MSP 

zapewniający sprawną komunikację. To operator telekomunikacyjny, nowoczesne usługi centrali telefonicznej 

oraz zaawansowane urządzenia dostępne u jednego dostawcy, z jednym punktem serwisu i jedną fakturą. 

 

Smarto - zintegrowany system oferujący kompleksowe usługi teleinformatyczne dla mikro  

i małych firm, ze szczególnym uwzględnieniem tych nowopowstałych (startupów). Rozwiązanie składa się z 

czterech modułów: telefonii VoIP, hostingu, bezpieczeństwa danych oraz CRM. 

 

Model PaaS zakłada współpracę z partnerami zewnętrznymi poprzez udostępnienie im platformy 

telekomunikacyjnej w chmurze od Aiton Caldwell SA. Partner zyskuje dostęp do gotowego, dostosowanego do 

jego potrzeb rozwiązania. Umożliwia mu to rozpoczęcie własnej działalności w branży telekomunikacyjnej lub 

dodanie nowych usług do własnej infrastruktury bez ponoszenia ryzyka technologicznego, kosztów 

inwestycyjnych i w atrakcyjnym modelu rozliczeń. Zarządzanie nowopowstałą marką zostaje powierzone 

partnerowi, przy stałym wsparciu merytorycznym i technicznym Spółki Aiton Caldwell, po której stronie 

pozostają również serwis, utrzymanie i wszelkie aktualizacje systemu. 

 

W 2012 roku Spółka Aiton Caldwell podpisała dwie strategiczne umowy partnerskie, które w oparciu o model 

PaaS doprowadziły do debiutu rozwiązań gdańskiej firmy na rynkach rumuńskim i amerykańskim. 

 

http://www.freeconet.pl/
http://www.vanbergsystems.pl/
http://www.smarto.pl/
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Alonia Business – rozwiązanie telekomunikacyjne w technologii SaaS, skierowane do firm z sektora MSP na 

rynku rumuńskim. Produkt zadebiutował na wrześniowych, międzynarodowych targach „Internet & Mobile 

World 2012” w Bukareszcie, gdzie spotkał się z dobrym przyjęciem rynku. Strategiczną umowę partnerską 

zawarto z Media SAT - teleinformatyczną spółką z Rumunii. 

 

SYNNEX CLOUDSolv SOHO VoIP – oferta telefonii VoIP wraz z zaawansowanymi usługami w modelu SaaS 

dla klientów biznesowych. Strategiczną umowę partnerską podpisano z Aiton Caldwell, Inc., niezależną 

teleinformatyczną spółką ze Stanów Zjednoczonych. Dystrybucją zajmuje się Synnex Corporation – wiodący 

dystrybutor rozwiązań IT w Ameryce Północnej i Azji. 

 

Przychody netto ze sprzedaży Aiton Caldwell SA w roku 2012 wyniosły 12.427 tys. zł (słownie dwanaście 

milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych). Sprzedaż na rynku polskim stanowiła 98% całości 

świadczonych przez Spółkę usług, natomiast pozostałe 2% sprzedaży zrealizowano na rynkach 

zagranicznych. Spółka Aiton Caldwell uzyskała 76% przychodów z tytułu sprzedaży produktów. Ponadto, w 

roku 2012 do 19% wzrósł udział rozliczeń międzyoperatorskich w strukturze przychodów Spółki. Pozostała 

sprzedaż stanowiła 5% z 12 427 tys. zł przychodów ogółem. 

 

Czynniki mające wpływ na osiągnięte przychody ze sprzedaży wyrobów 

 

W roku 2012 przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 12.427 tys. zł. Wzrost o blisko 2,2 mln zł 

względem roku 2011 był efektem dalszego rozwoju bazy klientów indywidualnych i biznesowych Spółki, jak 

również wzrostu przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich. 

 

Wzrost liczby użytkowników do poziomu ok. 140 tys. w roku 2012, w połączeniu ze wzrostem przychodów w 

przeliczeniu na jednego klienta, pozwolił na wypracowanie przychodów ze sprzedaży produktu FreecoNet i 

Tlenofon na poziomie istotnie wyższym niż w roku poprzednim. W roku 2012 Spółka poniosła nakłady 

inwestycyjne na rozwój usług świadczonych w ramach krajowych produktów, których efektem był wzrost 

przychodów ze sprzedaży w bieżącym okresie. 

 

Wzrost odnotowany w ramach przychodów międzyoperatorskich był wynikiem zakończonych sukcesem 

negocjacji warunków umów z operatorami. 

 

Nakłady i zamierzenia inwestycyjne 

 

Inwestycje poczynione przez Spółkę w roku 2012 wyniosły 1.194,4 tys. zł i obejmowały prace rozwojowe, 

zakup wartości niematerialnych i prawnych, jak również  inwestycje w obcych środkach trwałych oraz nabycie 

środków trwałych. 
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W związku z rozpoczęciem współpracy z partnerami zagranicznymi, Spółka dokonała rozbudowy infrastruktury 

technicznej w celu spełnienia wymagań stawianych nowym produktom SYNNEX CLOUDSolv SOHO VoIP 

oraz Alonia Business, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług. Konsekwencją 

wejścia na rynek rumuński oraz amerykański było również rozpoczęcie z początkiem 2012 roku prac 

rozwojowych dotyczących produktów dedykowanych dla tych obszarów. Prace miały na celu dopasowanie 

technologiczne oraz rynkowe nowopowstałych produktów, jak również wytworzenie systemu do ich obsługi.  

Prace rozwojowe rozpoczęto także w ramach rozwoju oferty krajowych produktów Spółki. W sierpniu 

ubiegłego roku na rynku ukazała się aplikacja mobilna FreecoNet, umożliwiająca obsługę konta FreecoNet z 

poziomu telefonu komórkowego typu smartfon. Aplikacja pozwala m.in. na sprawdzenie stanu konta oraz 

wysyłkę i odbiór faksów. Podobne prace rozpoczęto również dla produktu Vanberg Systems. Ponadto w roku 

2012 podjęto decyzję o odświeżeniu marki FreecoNet. W jej następstwie zmianie uległ sposób komunikacji z 

klientem, poprzez znaczne uproszczenie przekazów, wizualizacji produktu oraz strony internetowej, w celu 

przybliżenia produktu FreecoNet szerszej grupie odbiorców.  

 

W roku 2012, odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów, Spółka rozszerzyła zakres 

świadczonych usług o nowe funkcjonalności. Dostępne dla klientów są obecnie m.in. usługi Music on Hold czy 

odrzucanie połączeń z numerów zastrzeżonych (ASR). Ponadto, stronę internetową produktu Smarto 

rozszerzono o konfigurator usług. Aplikacja umożliwia samodzielne konfigurowanie i zamawianie usług 

poprzez stronę www.. Udostępnienie funkcjonalności miało na celu uproszczenie procesu  rejestracji dla 

klientów Smarto. 

 

Wszystkie dokonane w roku 2012 inwestycje zostały w 100% pokryte ze środków własnych Spółki. 

 

W roku 2012 kontynuowano projekt rozpoczęty w 2010 roku pod nazwą „Przygotowanie Planu Rozwoju 

Eksportu dla firmy FreecoNet Tlenofon SA” w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Oś 

priorytetowa 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie; 6.1: Paszport do eksportu. Projekt 

ma na celu przygotowanie Spółki do działań eksportowych, a docelowo ekspansję na rynki zagraniczne. 

Efektem działań w ramach projektu było podpisanie umów partnerskich z firmami Aiton Caldwell Inc. oraz 

Media SAT. Ponadto, w roku 2012 w ramach realizacji projektu rozpoczęto rozmowy z potencjalnymi 

partnerami z innych rynków europejskich. 

 

W roku 2012 Spółka kontynuowała działania badawcze oraz prace dostosowujące ofertę produktową do 

zgłoszonego zapotrzebowania rynkowego. Całość nakładów inwestycyjnych, poniesionych w tym okresie, 

została przeznaczona na poszerzenie bieżącej oferty produktów Spółki. Równocześnie będzie stanowiła 

podstawę dla dalszej ekspansji na rynku polskim i rynkach zagranicznych w kolejnych okresach 

sprawozdawczych. 
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Informacje o umowach znaczących dla działalności Spółki 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka zawierała umowy handlowe, dostaw i kooperacji zarówno kontynuujące 

dotychczasową współpracę, jak również nawiązujące nowe stosunki gospodarcze, które wynikały z 

działalności operacyjnej firmy. Poniżej opisane zostały najważniejsze umowy zawarte przez Aiton Caldwell SA 

w 2012 roku.  

 

W lipcu 2012 roku Spółka podpisała dwie znaczące umowy handlowe z partnerami zagranicznymi. Pierwszą z 

nich była umowa strategiczna z rumuńska spółką Media SAT S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie.  

Przedmiotem umowy jest współpraca w opracowaniu i wdrożeniu nowej oferty teleinformatycznej dla klienta 

biznesowego dedykowanej na rynek rumuński. Drugą, podobna umowa została podpisała z amerykańską 

spółką Aiton Caldwell, Inc., z siedzibą w Los Altos. Tak jak w przypadku Media SAT, przedmiotem umowy jest 

współpraca w opracowaniu i wdrożeniu nowej oferty teleinformatycznej dla klienta biznesowego dedykowanej 

na rynek amerykański. Produkty oferowane na rynkach amerykańskim (pod marką SYNNEX CLOUDSolv 

SOHO VoIP) oraz rumuńskim (pod marką Alonia Business) są oparte na unikalnej koncepcji biznesowej Aiton 

Caldwell SA (model PaaS) i wpisują się w przyjętą przez Spółkę strategię ekspansji na rynki zagraniczne. 

Sukces komercyjny obu produktów spodziewany jest w okresie najbliższych 2-3 lat. 

 

W grudniu 2012 roku Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o 

dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 

2007-2013. Projekt o tytule "Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami dystrybucyjnymi i 

pokrewnymi między Aiton Caldwell SA a partnerami", dotyczy ogółu działań inwestycyjnych, szkoleniowych i 

doradczych związanych z zakupem i wdrożeniem dedykowanego zintegrowanego systemu B2B w firmie Aiton 

Caldwell SA. Platforma stanowić będzie nowego typu system partnerski, podłączony pod aktualnie istniejące 

systemy firmy oraz zintegrowane systemy informatyczne partnerów. 

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Spółka Aiton Caldwell SA jest powiązana osobowo ze Spółką Datera SA poprzez członków Rad Nadzorczych.  

W 2012 roku transakcje dotyczyły: 

1. opłat licencyjnych na rzecz Datera SA, 

2. usługi serwisowej wynikającej z Umowy Serwisowej świadczonej na rzecz Aiton Caldwell SA, 

3. usługi telekomunikacyjnej świadczonej przez Aiton Caldwell SA, 

4. realizacji umowy partnerskiej dotyczącej sprzedaży usług Aiton Caldwell SA przez Datera SA, 
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Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki 

 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z 

innymi podmiotami. 

 

Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, udzielonych poręczeniach 

i gwarancjach 

 

W roku 2012 nie wystąpiły w Spółce żadne zobowiązana z tytułu zaciągniętych kredytów, umów pożyczek, 

udzielonych poręczeń i gwarancji. 

 

 

3. WYNIKI FINANSOWE 

 

W roku 2012 przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 12.427 tys. zł, co stanowiło 21-procentowy 

wzrost w porównaniu z rokiem 2011.  

 

Spółka odnotowała wzrost kosztów działalności operacyjnej o 26% rok do roku. Struktura kosztów w 2012 

roku nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Największy udział w sumie kosztów (65%) 

stanowiły usługi obce. Kategoria ta obejmuje między innymi koszty bezpośrednie Spółki, stąd też wzrost 

wartości kosztu usług obcych jest proporcjonalny do obserwowanego przyrostu przychodów. Drugą istotną 

kategorią kosztową były wynagrodzenia, które wraz z narzutami stanowiły 20% całości kosztów operacyjnych 

Spółki. Wzrost wartości wynagrodzeń był wynikiem m.in. powiększenia kadry Spółki o osoby odpowiedzialne 

za obsługę nowych produktów zagranicznych w pierwszej i drugiej linii wsparcia, jak również prowadzące 

prace rozwojowe nad nowymi produktami oraz usługami Spółki. W roku 2012 o 11% w stosunku do roku 

2011 spadła wartość amortyzacji (w tym amortyzacji wartości firmy). Spadek ten został spowodowany 

zakończeniem procesu umarzania części składników majątku w bieżącym roku oraz planowanym przyjęciem 

do użytkowania części nakładów inwestycyjnych roku 2012 w kolejnym okresie sprawozdawczym.  

 

Zanotowany przez Spółkę zysk na sprzedaży w roku 2012 wyniósł 411 tys. zł. Wartość ta odnotowała 

spadek o 40% w stosunku do roku poprzedniego. Zmiana została spowodowana wydatkami na rozwój 

istniejących produktów Spółki, w celu m.in. modyfikacji przyjętych rozwiązań technologicznych oraz bieżących 

ulepszanie produktów dla optymalnego dostosowania ich do potrzeb klientów. Istotny wpływ na wyniki Spółki 

miały również decyzje o utworzeniu rezerwy na wypłatę prowizji z tytułu programu partnerskiego, rezerwy na 

niewykorzystane urlopy oraz dokonanie odpisów aktualizujących należności. Ponadto, wspomniane we 

wcześniejszych punktach działania w ramach projektu 6.1 „Paszport do Eksportu” wpłynęły na powyższe 

wyniki, przede wszystkim poprzez koszty analiz rynków zagranicznych oraz realizację misji gospodarczych. W 
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opinii Zarządu podjęte działania będą w przyszłości skutkowały wymiernymi korzyściami ekonomicznymi i 

wzrostem wyniku na sprzedaży. 

 

W 2012 roku Spółka zaksięgowała 551 tys. zł w pozycji dotacji. Na wartość pozostałych przychodów 

operacyjnych składa się rozliczenie dofinansowania w ramach prowadzonych projektów unijnych, 

zrealizowanych w latach 2010-2012. 

 

Wypracowany przez Spółkę zysk netto w roku 2012 był niższy względem roku poprzedniego o 14% i 

wyniósł 651 tys. zł. Spadek wyniku netto jest bezpośrednim skutkiem podjęcia przez Zarząd Aiton Caldwell 

SA wspomnianych wyżej decyzji w zakresie polityki inwestycyjnej oraz strategii kontynuacji rozwoju zarówno 

produktów Spółki, jak również zakresu i zasięgu działalności oraz kadry firmy. Przyjęta długoterminowa 

strategia rozwoju w kolejnych okresach sprawozdawczych ma, według przewidywań Zarządu, skutkować 

wzrostem wyników finansowych. 

 

Główną pozycję w strukturze pasywów Spółki stanowił kapitał własny:  5.829 tys. zł, stanowiący odpowiednio 

76% sumy bilansowej. Znaczną pozycję zajmują również zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w 

wysokości 1.815 tys. zł, stanowiące razem 24% sumy pasywów. Z kolei, aktywa trwałe stanowiły 42% sumy 

majątku Spółki licząc 3.186 tys. zł. Na wielkość aktywów trwałych w największym stopniu (76%) wpłynęły 

wartości niematerialne i prawne. W porównaniu z analogicznym okresem z poprzedniego roku wartości 

niematerialne i prawne uległy obniżeniu z uwagi na ich częściowe umorzenie. Wartość aktywów obrotowych 

wynosiła 4.458 tys. zł, tj. 58% aktywów Spółki. Inwestycje krótkoterminowe wynosiły 2.711 tys. zł, czyli 35% 

sumy bilansowej. Obniżka spowodowana była inwestycjami w nowe rozwiązania technologiczne oraz 

przygotowania nowej oferty produktowej.  

 

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń 

 

Ryzyko konkurencji  

Spółka działa na silnie konkurencyjnym rynku, tj. rynku usług telekomunikacyjnych w modelu SaaS (Software 

as a Service) dla małych i średnich przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Naturalnie istnieje więc 

ryzyko działań konkurentów Spółki zmierzających do pozyskania jej klientów lub oferowania lepszych 

warunków handlowych jej potencjalnym klientom. Podmiot nie ma bezpośredniego wpływu na tego rodzaju 

działania podejmowane przez konkurentów, jednakże jest w stanie z nimi skutecznie konkurować dzięki 

możliwości szybkiego reagowania na potrzeby klientów, stały rozwój oferowanych usług i produktów. Nie 

można jednak wykluczyć, że w sytuacji zaostrzenia konkurencji na rynku, rentowność działalności Spółki może 

ulec okresowemu pogorszeniu.  

  

Ryzyko zmian w przepisach prawnych i podatkowych  
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Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej narażają Spółkę na ryzyko 

wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie 

sytuacji finansowej Spółki. Zagrożeniem dla działalności Aiton Caldwell SA jest niestabilność i brak spójności 

przepisów prawnych oraz uznaniowość interpretacyjna. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa 

podatkowego, spółek handlowych, prawa telekomunikacyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz 

regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie 

oddziałującym na działalność Spółki.  

  

Ryzyko  związane  z  wykorzystywaniem  infrastruktury  telekomunikacyjnej innych operatorów  

Świadcząc oferowane przez siebie usługi Aiton Caldwell SA, na podstawie zawartych umów, wykorzystuje 

elementy infrastruktury sześciu innych operatorów telekomunikacyjnych, co w pełni zaspokaja bieżące 

potrzeby Spółki w tym zakresie. Nie można jednak wykluczyć, że może dojść do zakończenia współpracy 

Spółki z którymś z tych podmiotów, co może ewentualnie spowodować okresowe pogorszenie poziomu usług 

świadczonych przez Aiton Caldwell SA, do czasu rozpoczęcia współpracy z innym operatorem bądź 

rozszerzenia zakresu współpracy z pozostałymi podmiotami.  

  

Ryzyko odpływu użytkowników telefonii stacjonarnej do operatorów telefonii mobilnej  

Ekspansywny rozwój telefonii mobilnej skutkujący spadkiem cen usług oferowanych przez takich operatorów 

znacząco ogranicza potencjał wzrostu rynku telefonii stacjonarnej, który obecnie się kurczy. Trend ten może 

mieć w przyszłości negatywny wpływ na wyniki Spółki. Występującą jednak obecnie tendencją na rynku usług 

telefonii stacjonarnej jest utrata abonentów przez dominującego gracza na rzecz mniejszych operatorów 

alternatywnych, do których zalicza się także Aiton Caldwell SA. Perspektywy ewentualnego wzrostu tej części 

rynku telekomunikacyjnego związane są z ciągłym prowadzeniem prac nakierowanych na dywersyfikację 

świadczonych usług oraz wdrażanie kolejnych produktów, co jest jednym z głównych celów bieżących działań 

kierownictwa i zespołu Spółki.  

 

Ryzyko  związane  ze  zmianami  regulacji  prawnych  dotyczących  rynku usług telekomunikacyjnych  

Szybki rozwój Internetu i rosnący zakres możliwości jego wykorzystania sprawiają, że koniecznym staje się 

stosunkowo częste wprowadzanie zmian lub całkowicie nowych regulacji prawnych dotyczących 

funkcjonowania, handlu i świadczenia usług w sieci. W związku z tym, nie można wykluczyć wprowadzenia 

przepisów prawa, które mogą wpłynąć niekorzystnie na możliwości rozwoju produktów i usług Spółki lub będą 

wiązały się z koniecznością poniesienia przez Aiton Caldwell SA dodatkowych kosztów w celu sprostania tym 

nowym wymogom prawnym. 

 

Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych pracowników  

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz o wiedzę i 

umiejętności zawodowe swoich pracowników. Ewentualna, jednoczesna utrata kilku kluczowych pracowników 

może okresowo wpłynąć na efektywność prowadzonej przez Aiton Caldwell SA działalności. W celu 

zapobieżenia zaistnieniu takiej sytuacji, Spółka zabiega o stworzenie swoim pracownikom warunków pracy, 
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które zapewniać im będą możliwości rozwoju oraz wpływ na funkcjonowanie firmy, co skutkuje niskim 

poziomem rotacji personalnej.  

  

Ryzyko związane ze wzrostem Aiton Caldwell SA   

Aktualne plany Spółki zakładają jej dynamiczny rozwój, zwłaszcza w latach 2013-2015. Poza rozwojem i 

poszerzaniem gamy oferowanych produktów i usług, wzrost ten ma być realizowany dzięki ekspansji 

międzynarodowej. Nie można wykluczyć, iż realizacja wszystkich zakładanych celów Spółki w krótkim okresie 

może przejściowo wpłynąć na obniżenie poziomu efektywności zarządzania prowadzonej przez Aiton Caldwell 

SA działalności i osiągane wyniki finansowe. W opinii Spółki, kluczowym czynnikiem, który ma zapobiec 

wystąpieniu niekorzystnych zjawisk wewnątrz organizacji jest wdrożenie przygotowywanych przez Spółkę 

procedur, które będą miały na celu efektywne zarządzanie realizowanymi projektami na poziomie wyższej oraz 

średniej kadry zarządzającej.   

 

Ryzyko płynności finansowej 

Z wejściem na rynek nowych produktów czy rozwiązań związane jest poniesienie dodatkowych kosztów. 

Dokonywane i planowane inwestycje skutkują pojawieniem się ryzyka płynności finansowej. W celu 

zabezpieczenia przed utratą płynności Spółka wprowadziła system budżetowania obejmujący całą działalność 

Aiton Caldwell SA. Prognozowane koszty i wydatki są na bieżąco kontrolowane, a w przypadku odchyleń od 

planu uruchamiana jest procedura interwencyjna. Ponadto Spółka przeprowadza okresowy monitoring rynków 

finansowych w poszukiwaniu optymalnych źródeł finansowania w przypadku zapotrzebowania na kapitał obcy. 

 

Czynniki istotne dla rozwoju Spółki i perspektywy działalności 

 

Punktem wyjścia dla inicjatyw Zarządu podjętych w 2012 roku jest kształtujący się od kilku lat trend, 

wskazujący na spadek przychodów zarówno z telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. Spowodowane jest to 

tendencją operatorów telekomunikacyjnych do stałego obniżania stawek, co jest wynikiem dużej konkurencji 

cenowej i regulacji wprowadzanych na rynku przez Urząd Komunikacja Elektronicznej. Potwierdza to raport 

UKE  z czerwca 2012 roku prezentujący stan polskiego rynku telekomunikacyjnego. Zdaniem autorów jest on 

wart około 43 mld zł, co oznacza wzrost jedynie o 1 proc., w stosunku do poprzedniego sprawozdania z 2011 

roku. 

 

Równolegle ze spadkiem przychodów wśród operatorów telekomunikacyjnych, nieprzerwanie rośnie rynek 

usług w chmurze (SaaS), jednocześnie zwiększając swój udział w ogólnej wartości rynku usług 

telekomunikacyjnych. Według raportu firmy badawczej IDC "Poland Cloud Services Market 2012-2016 

Forecast and 2011 Competitive Analysis" rynek cloudcomputing w Polsce stanowi już blisko 10-proc. wartości 

całego rynku outsorcingu IT i zdaniem analityków będzie nadal rósł – średnio o 36 proc. rocznie. Osiągając 

wartość 250 mln USD w 2016 roku.  
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Aiton Caldwell SA od początku swojego istnienia tworzy rozwiązania telekomunikacyjne w modelu SaaS. 

Zarząd ma więc świadomość, iż obecny wzrost popularności SaaS w Polsce w naturalny sposób wpływa na 

poprawę pozycji Spółki na rynku. W związku z tym, aby maksymalnie wykorzystać obecne możliwości 

rynkowe, podjął szereg inicjatyw mających na celu wzrost sprzedaży istniejących produktów oraz maksymalne 

wykorzystanie posiadanych zasobów, know-how i doświadczenia w procesie tworzenia, wspólnie z 

zewnętrznymi partnerami, nowych produktów na bazie własnych rozwiązań. Mijający rok stał się dla Spółki 

okresem intensywnego rozwoju, zarówno w zakresie wewnętrznych przekształceń, umacniania pozycji 

obecnych marek na polskim rynku, jak i ekspansji na rynki zagraniczne. 

 

Business Line Managerowie istniejących marek zainicjowali projekty na rzecz większej rozpoznawalności 

własnych linii biznesowych oraz dostosowania ich pod konkretne wymagania klientów. W ramach największej 

marki FreecoNet, w marcu 2012 roku  przeprowadzone zostały badania opinii użytkowników indywidualnych i 

klientów biznesowych. Wyniki wykorzystano przy planowaniu przyszłej strategii biznesowej i zmian w ofercie. 

W III kwartale ubiegłego roku nastąpił zdecydowany zwrot rozwojowy w kierunku mobilności, kiedy to 

zadebiutowała pierwsza aplikacja służąca do zarządzania kontem przez telefon komórkowy typu smartfon 

oraz przedstawiono oferty specjalne i promocyjne wspomagające mobilny tryb pracy. Niezależnie od rozwoju 

funkcjonalności usług, rozpoczęto proces tworzenia mikrostron dedykowanych konkretnym funkcjonalnościom 

FreecoNet, mający na celu przybliżenie możliwości i korzyści wynikających z ich wykorzystania potencjalnym 

klientom. Równocześnie prowadzono prace nad odświeżeniem wizerunku marki, opracowaniem nowej 

identyfikacji wizualnej, języka i strategii komunikacji z klientem oraz odpowiedniej ich prezentacji na nowej 

stronie internetowej. W ramach marki Vanberg Systems skoncentrowano swoje wysiłki na rozbudowie 

funkcjonalności usług oraz rozszerzeniu kanałów dystrybucji m.in. poprzez nawiązanie współpracy z nowymi 

partnerami. Produkt Smarto rozszerzono o profesjonalny system CRM służący do zarządzania relacjami z 

klientami. Równocześnie dostosowano ofertę do potrzeb klientów biznesowych poprzez wprowadzenie oferty 

STARTER, która umożliwia bezpłatne korzystanie z pełnej funkcjonalności produktu roku przez okres do 6 

miesięcy.  

 

W celu realizacji strategii opartej na dywersyfikacji przychodów poprzez zwiększenie obrotów z tytułu 

świadczenia rozwiązań w modelu PaaS (Platform as a Service), konieczne było zaplanowanie oraz 

przygotowanie do wprowadzenia wielu zmian organizacyjnych, w tym znaczne przeorganizowanie struktury 

firmy. W grudniu 2012 powołano Dział Projektów zajmujący się rozwojem biznesowym i technologicznym, w 

tym kooperujący z partnerami zewnętrznymi, w zakresie tworzenia nowych produktów na rynek polski i 

zagraniczny. W związku z tym na stronie internetowej Aiton Caldwell SA pojawił się nowy dział dedykowany 

potencjalnym partnerom, poświęcony możliwości współpracy w zakresie udostępnienia platformy w modelu 

PaaS (platform as a service), a więc bez znacznych kosztów inwestycyjnych i w atrakcyjnym modelu rozliczeń. 

 

Momentem przełomowym w procesie wprowadzania własnych usług na rynki zagraniczne był III kwartale 

ubiegłego roku. W lipcu Zarząd Aiton Caldwell SA podpisał umowy partnerskie wprowadzające technologię 

gdańskiej firmy na rynek rumuński i amerykański. W kręgu zainteresowań Spółki znalazły się także rynki 
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ukraiński, węgierski, czeski i irlandzki. Zarząd zakłada, iż rozpoczęty proces wejścia na rynki zagraniczne oraz 

analiza nowych ma w perspektywie 2-3 lat zagwarantować Spółce pozycję lidera w regionie Europy 

Środkowej. Lata 2013-2014 będą stanowić dla Spółki okres intensyfikacji działań na rynkach zagranicznych 

oraz czas weryfikacji przez polski rynek naszej uaktualnionej oferty produktowej.  

 

 

 

Gdańsk – 24/04/2013    

 

 

               Jan Wyrwiński                                                              Michał Krużycki 

 

  Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA                      Wiceprezes Zarządu Aiton Caldwell SA 
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5. Roczne sprawozdanie finansowe  

 

Dla Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. 

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 r. 

Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego 

sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec 

roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. 

 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady 

rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.  

 

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć 

przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej 

w stan likwidacji lub upadłości. 

 

Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w 

kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone 

zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności :

     

Wprowadzenie           

Bilans             

Rachunek zysków i strat            

Rachunek przepływów pieniężnych         

Zestawienie zmian w kapitale własnym         

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

               Jan Wyrwiński                                  Michał Krużycki                                  Agnieszka Woźniak 
               Prezes Zarządu                                Członek Zarządu                                  Odpowiedzialny za  
           prowadzenie   
                 ksiąg rachunkowych 
  

 

Gdańsk, 24 kwietnia 2013 r. 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1. Informacje o Spółce  

 

a) Spółka rozpoczęła działalność w 2008 roku. Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu 

notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Binkowskiego w Gdańsku, w dniu 19 maja 

2008 r. i zarejestrowano w Repertorium A Numer 11813/2008. W dniu 5 września 2008 r. 

postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsk - Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000313046. 

 

b) Siedziba Spółki mieści się w Gdańsku, przy ul.Trzy Lipy 3, kod pocztowy 80-172, 

 

c) Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Spółce nadano numer NIP 583-304-27-23. Dla celów 

statystycznych jednostka otrzymała numer REGON 220676951. 

 

d) Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 1 012 273 zł i składał się z 10 122 730 

udziałów o wartości nominalnej 0,10 zł każdy.  

 

Akcje Spółki są notowane na rynku NewConnect. Debiut miał miejsce 9 grudnia 2011 r. 

 

e) W badanym roku obrotowym, podstawową działalnością Spółki było świadczenie usług 

telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu sieci Internet. 

 

f) Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.  

 

g) W badanym okresie obrotowym skład Zarządu Spółki był następujący: 

Jan Wyrwiński - Prezes Zarządu                       

Michał Krużycki - Wiceprezes Zarządu 

 

2. Sprawozdanie finansowe  

 

a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami), według 

zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały urzędowej aktualizacji 

wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach.  
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b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie 

dla kontynuowania działalności. 

 

3. Ważniejsze zasady rachunkowości 

 

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne 

 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej na podstawie 

odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości.  

 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania 

za okres budowy, montażu i przystosowania.  

 

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. 

 

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza 

się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. 

 

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione 

przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i 

prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. 

 

Koszty prac rozwojowych w toku prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed 

podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do czynnych rozliczeń międzyokresowych, 

jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. 

 

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki 

amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości 

niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej 

weryfikacji. 

 

Wartość firmy amortyzowana jest przez okres 10 lat. Decyzję o obniżeniu stawki amortyzacyjnej z określonej 

w Ustawie o rachunkowości w wysokości 20% podjęto w wyniku okresowej analizy czasu użyteczności 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Aiton Caldwell S.A. uzyskuje istotne korzyści 

ekonomiczne z tytułu wykorzystania bazy użytkowników, know-how oraz znaków towarowych stanowiących 
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elementy nabytych w latach poprzednich zorganizowanych części przedsiębiorstw. Na wartość tą składa się 

baza kilkudziesięciu tysięcy użytkowników, know-how oraz prawa do znaków towarowych Tlenofon oraz 

FreecoNet. Pozycje te stanowią podstawę kreowania dalszego wzrostu generowanej wartości poprzez 

powiększanie pozyskanych baz klientów. Ponadto, ujęty w wartości firmy know-how jest na bieżąco 

rozbudowywany o nowe moduły. Na tej podstawie Zarząd Spółki twierdzi, iż wartość firmy stanowi podstawę 

wypracowywania rosnących korzyści ekonomicznych przez okres znacznie dłuższy niż 5 lat.  

 

Należności  

 

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w 

wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

 

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty 

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.  

 

Zapasy 

 

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.  

 

Aktywa pieniężne 

 

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do 

aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

 

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub 

założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków 

pieniężnych. 

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów 

dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób 

rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

 

Koszty prac rozwojowych w toku prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed 

podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do czynnych rozliczeń międzyokresowych, 

jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. 
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Kapitał własny 

 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.  

 

Rezerwy na zobowiązania 

 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

 

Rezerwy tworzone są 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, skutków toczącego się postępowania 

sądowego; 

• 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. 

 

Z uwagi na nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki, decyzją Zarządu, nie są tworzone rezerwy na 

odprawy emerytalne. 

 

Zobowiązania  

 

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów 

pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec 

okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej.  

 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań 

wycenia się w wartości godziwej. 

 

Zobowiązania inne niż finansowe  wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:  

• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania 

można oszacować w sposób wiarygodny, 
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• z 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.  

 

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób 

rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i 

obejmują w szczególności:  

• 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 własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają 

stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub 

umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł; 

 

Podatek dochodowy odroczony  

 

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, tworzona 

jest rezerwa i ustalane 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. 

 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 

wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest 

różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 

stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 

 

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 

sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. 
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Uznawanie przychodu 

 

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała 

znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. 

Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po 

uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów. 

 

Z uwagi na specyfikę usług realizowanych przez Spółkę równowartość otrzymanych od kontrahentów środków 

z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych zaliczane jest do 

przychodów w momencie otrzymania środków. Jednocześnie, celem zachowania zasady współmierności, 

Spółka rozpoznaje koszty jakie zostaną poniesione w związku z realizacją usług. 

 

Zmiany zasad rachunkowości 

 

W 2012 roku Aiton Caldwell S.A. dokonała następujących istotnych zmian zasad rachunkowości w zakresie 

prezentacji pozycji bilansowych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego: 

 
 
Zmiana  Przyczyna zmiany Prezentacja 

na 
31.12.2012 

 Prezentacja 
na 31.12.2011 

    zł   zł 

      

Prezentacja należności z tytułu środków 

pieniężnych gromadzonych przez 

instytucję pośredniczącą 

 Inwestycje krótkoterminowe   153 331,08 

 Należności z tytułu dostaw i 

usług 

67 743,32   

      

Prezentacja kosztów związanych 

przychodami doliczonymi memoriałowo 

na podstawie uzyskanych wpłat od 

kontrahentów 

 Rezerwy na zobowiązania   499 301,87 

 Bierne rozliczenia 

międzyokresowe 

526 535,66   
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Bilans 

A K T Y W A 31.12.2011 31.12.2012 

A     A. Aktywa trwałe 4 063 565,29 3 185 578,02 

  I   Wartości niematerialne i prawne 3 471 757,46 2 410 104,56 

    1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 12 451,06 

    2 Wartość firmy 2 580 300,52 2 224 333,30 

    3 Inne wartości niematerialne i prawne 891 456,94 166 070,20 

    4 
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i 
prawnych 0,00 7 250,00 

  II   Rzeczowe aktywa trwałe 415 611,43 551 934,42 

    1 Środki trwałe 415 611,43 336 465,95 

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

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

    c urządzenia techniczne i maszyny 183 818,51 144 486,75 

    d środki transportu 195 732,76 186 140,50 

    e inne środki trwałe 36 060,16 5 838,70 

    2 Środki trwałe w budowie 0,00 215 468,47 

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

  III   Należności długoterminowe 73 453,40 72 853,40 

    1 Od jednostek powiązanych  0,00  0,00 

    2 Od pozostałych jednostek 73 453,40 72 853,40 

  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 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 102 743,00 150 685,64 

    1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 102 743,00 118 565,00 

    2 Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00 32 120,64 
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Bilans (c.d.) 

A K T Y W A 31.12.2011 31.12.2012 

B     Aktywa obrotowe 3 912 515,55 4 457 636,08 

  I   I. zapasy 14 389,40 24 269,54 

    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 14 389,40 11 975,07 

    5 Zaliczki na dostawy  0,00 12 294,47 

  II   Należności krótkoterminowe 567 594,89 965 603,25 

    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 567 594,89 965 603,25 

    a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 530 286,89 747 439,79 

      - do 12 miesięcy 530 286,89 747 439,79 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00 

    b 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 133 608,31 

    c inne 37 308,00 84 555,15 

    d dochodzone na drodze sądowej  0,00 0,00 

  III   Inwestycje krótkoterminowe 3 282 429,97 2 711 316,71 

    1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 282 429,97 2 711 316,71 

    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 0,00 

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

    c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 282 429,97 2 711 316,71 

      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 129 098,89 344 500,86 

      - inne środki pieniężne 153 331,08 2 366 815,85 

      - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

    2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

  IV   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 101,29 756 446,58 

      1. dot. kosztów 0,00 739 007,14 

      2. dot. przychodów 0,00 17 439,44 

      AKTYWA RAZEM 7 976 080,84 7 643 214,10 
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Bilans (c.d.) 

P A S Y W A 31.12.2011 31.12.2012 

A     Kapitał (fundusz) własny 5 955 120,90 5 828 510,55 

  I   Kapitał (fundusz) podstawowy 1 002 273,00 1 012 273,00 

  III   Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   0,00   0,00 

  IV   Kapitał (fundusz) zapasowy 4 166 268,52 3 987 396,35 

  V   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00  0,00 

  VI   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  0,00  0,00 

  VII   Zysk (strata) z lat ubiegłych 28 275,63 178 230,03 

  VIII   Zysk (strata) netto 758 303,75 650 611,17 

B     Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 020 959,94 1 814 703,55 

  I   Rezerwy na zobowiązania 606 256,87 104 577,00 

    1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 106 955,00 104 577,00 

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

      - długoterminowa  0,00  0,00 

      - krótkoterminowa  0,00  0,00 

    3 Pozostałe rezerwy 499 301,87 0,00 

      - długoterminowe   0,00   0,00 

      - krótkoterminowe 499 301,87 0,00 

  II   Zobowiązania długoterminowe 25 502,01 0,00 

    1 Wobec jednostek powiązanych  0,00  0,00 

    2 Wobec pozostałych jednostek 25 502,01 0,00 

    a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

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

    c Inne zobowiązania finansowe 25 502,01 0,00 

  III   Zobowiązania krótkoterminowe 941 101,10 992 376,21 

    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 941 101,10 992 376,21 

    a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

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

    c Inne zobowiązania finansowe 11 458,60 0,00 

    d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 750 711,98 784 879,29 

      - do 12 miesięcy 750 711,98 784 879,29 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

    e zaliczki otrzymane od dostawcy  0,00  0,00 

    f zobowiązania wekslowe  0,00  0,00 

    g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 162 757,60 187 018,76 

    h z tytułu wynagrodzeń 430,00 3 100,00 

    i inne 15 742,92 17 378,16 

    3 Fundusze specjalne  0,00  0,00 

E IV   Rozliczenia międzyokresowe 448 099,96 717 750,34 

    1 Ujemna wartość firmy   0,00   0,00 

    2 Inne rozliczenia międzyokresowe 448 099,96 717 750,34 

      - długoterminowe 41 571,90   0,00 

      - krótkoterminowe 406 528,06 717 750,34 

PASYWA RAZEM 7 976 080,84 7 643 214,10 
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Rachunek zysków i strat 

    2011 2012 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 10 231 385,30  12 427 226,10  

  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 689 864,23  12 424 351,22  

  II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj) -475 129,09  2 874,88  

  III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed  0,00  0,00  

  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16 650,16  0,00  

  V w tym od jednostek powiązanych  0,00  0,00  

B Koszty działalności operacyjnej 9 544 017,30  12 016 037,65  

  I Amortyzacja 1 155 085,04  986 460,98  

  II Zużycie materiałów i energii 182 633,55  202 690,88  

  III Usługi obce 6 293 092,94  7 828 986,19  

  IV Podatki i opłaty 71 284,91  144 585,13  

  V - w tym podatek akcyzowy  0,00  0,00  

  VI Wynagrodzenia 1 375 810,84  2 048 395,48  

  VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 214 796,58  357 346,89  

  VIII Pozostałe koszty rodzajowe 212 251,67  401 564,58  

  IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 061,77  46 007,52  

C Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B) 687 368,00  411 188,45  

D Pozostałe przychody operacyjne 699 654,31  789 585,21  

  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00  15 763,71  

  II Dotacje 690 425,20  551 195,36  

  III Inne przychody operacyjne 9 229,11  222 626,14  

E Pozostałe koszty operacyjne 413 990,55  538 245,93  

  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 0,00  

  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00 0,00  

  III Inne koszty operacyjne 413 990,55  538 245,93  

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 973 031,76  662 527,73  

G Przychody finansowe 62 005,51  128 652,38  

  I Dywidendy i udziały w zyskach  0,00 0,00  

  II w tym od jednostek powiązanych  0,00 0,00  

  III Odsetki 62 005,51  128 652,38  

  IV w tym od jednostek powiązanych  0,00 0,00  

  V Zysk ze zbycia inwestycji  0,00 0,00  

  VI Aktualizacja wartości inwestycji  0,00 0,00  

  VII Inne  0,00 0,00  

H Koszty finansowe 27 004,58  19 182,94  

  I Odsetki 18 552,08  6 780,68  

  II w tym dla jednostek powiązanych  0,00 0,00  

  III Strata ze zbycia inwestycji  0,00 0,00  

  IV Aktualizacja wartości inwestycji  0,00 0,00  

  V Inne 8 452,50  12 402,26  

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 1 008 032,69  771 997,17  

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)  0,00  0,00  

K Zysk (strata) brutto (I+/-J) 1 008 032,69  771 997,17  

L Podatek dochodowy 249 728,94  121 386,00  

N Zysk (strata) netto (K- L- M) 758 303,75  650 611,17  
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Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 

  Wyszczególnienie 2011 2012 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  1 083 115,10 1 233 855,49 

I. Zysk (strata) netto  758 303,75 650 611,17 

II. Korekty razem 324 811,35 583 244,32 

1. Amortyzacja 1 512 302,32 1 342 428,20 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych    0,00 2 573,29 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14 985,98 (3 253,77) 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   0,00 (15 763,71) 

5. Zmiana stanu rezerw 581 377,87 (501 679,87) 

6. Zmiana stanu zapasów (523,57) (9 880,14) 

7. Zmiana stanu należności (109 705,26) (454 454,95) 

8. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

(170 465,98) 62 733,71 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 521 435,64) 160 541,56 

10. Inne korekty  18 275,63 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) 1 083 115,10 1 233 855,49 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  (981 846,74) (1 025 691,25) 

I. Wpływy 12 313,36 51 822,99 

1. 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

 0,00  0,00 

2. 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

 0,00  0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 12 313,36 0,00 

a) w jednostkach powiązanych  0,00  0,00 

b) w pozostałych jednostkach 12 313,36 0,00 

– zbycie aktywów finansowych  0,00  0,00 

– dywidendy i udziały w zyskach  0,00  0,00 

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 11 250,00  0,00 

– odsetki 1 063,36  0,00 

– inne wpływy z aktywów finansowych  0,00  0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne    0,00 51 822,99 

II. Wydatki 994 160,10 1 077 514,24 

1. 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

994 160,10 441 907,57 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym:  0,00  0,00 

a) w jednostkach powiązanych  0,00  0,00 

b) w pozostałych jednostkach  0,00  0,00 

– nabycie aktywów finansowych  0,00  0,00 

– udzielone pożyczki długoterminowe  0,00  0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne    0,00 635 606,67 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) (981 846,74) (1 025 691,25) 
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Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych (c.d) 

C. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej  

1 472 565,37 (776 704,21) 

I. Wpływy 2 179 451,10 10 000,00 

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

1 668 182,00 10 000,00 

2. Kredyty i pożyczki  0,00  0,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  0,00  0,00 

4. Inne wpływy finansowe, dotacje 511 269,10  0,00  

II. Wydatki 706 885,73 786 704,21 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  0,00  0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 486 684,69 749 082,03 

3. 
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu 
podziału zysku 

 0,00  0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 194 544,26   0,00 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  0,00  0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  0,00  0,00 

7. 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

10 210,32 36 960,61 

8. Odsetki 15 446,46 661,57 

9. Inne wydatki finansowe   0,00  0,00 

III. 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II) 

1 472 565,37 (776 704,21) 

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

1 573 833,73 (568 539,97) 

E. 
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym: 

1 573 833,73 (571 113,26) 

– 
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

 0,00  2 573,29 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 708 596,24 3 282 429,97 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 3 282 429,97 2 711 316,71 

– o ograniczonej możliwości dysponowania     
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Zestawienie zmian w kapitale własnym 

  Wyszczególnienie 2011 2012 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 987 044,21 5 828 510,55 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3 987 044,21 5 828 510,55 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 909 091,00 1 002 273,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 93 182,00 10 000,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 93 182,00 10 000,00 

  - emisja akcji serii B (subskrypcja prywatna) 0,00 10 000,00 

  - emisja akcjii serii B według wartości nominalnej 9 182,00 0,00 

  - emisja akcjii serii D według wartości nominalnej 84 000,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 002 273,00 1 012 273,00 

4.  Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 589 546,03 4 166 268,52 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 576 722,49 (178 872,17) 

  a) zwiększenie (z tytułu) 1 597 722,49 9 221,73 

  - nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, tj. agio 1 596 000,00 0,00 

  - zysk netto wypracowany w 2010 roku 1 722,49 0,00 

  - podział zysku 2011 - przeniesienie na kapitał zapasowy 0,00 9 221,73 

  b)zmniejszenie (z tytułu) 21 000,00 188 093,90 

  - koszty emisji akcji serii D związane z wejściem na rynek New Connect 21 000,00 0,00 

  - przeznaczenie zysku z roku 2010 na pokrycie straty 0,00 188 093,90 

4.2.  Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 166 268,52 3 987 396,35 

7.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 488 407,18 28 275,63 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 676 501,08 216 369,53 

  - wynik roku poprzedniego 0,00 758 303,75 

  - korekty błędów 28 275,63 (38 139,50) 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 704 776,71 936 533,78 

  b)zmniejszenie (z tytułu) 488 407,18 758 303,75 

  - przeznaczenie na wypłatę dywidendy za 2010 rok 486 684,69 749 082,04 

  - przekazanie na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą  1 722,49 9 221,71 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 216 369,53 178 230,03 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 188 093,90 0,00 

  - korekty błędów 0,00 0,00 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 188 093,90 188 093,90 

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

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 188 093,90 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 188 093,90 0,00 

7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 28 275,63 178 230,03 

8. Wynik netto 758 303,75 650 611,17 

       a) zysk netto 758 303,75 650 611,17 

       b) strata netto 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 955 120,90 5 828 510,55 

III. 
Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału  
zysku (pokrycia straty) 

5 955 120,90 5 828 510,55 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 

 

I.I. Aktywa Trwałe 

 

1. Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.  

 

a) Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto 

Nazwa grupy 
składników majątku 

trwałego 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Przychody Rozchody 
Rozchody - 
Likwidacja 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

I. Wartości 
niematerialne i prawne  

 
5.840.084,66 

 
109.028,78 

  
 

5.949.113,44 

1. Koszty zakończonych 
prac rozwojowych   

 
14.229,78 

  14.229,78 

2. Wartość firmy  
3.559.672,10 

   3.559.672,10 

3. Inne wartości 
niematerialne i prawne  

 
210.089,28 

 
87.549,00 

  297.638,28 

4. Inne wartości 
niematerialne i prawne 
UE 

2.070.323,28    2.070.323,28 

II. Zaliczki na poczet 
WNiP  7.250,00   7.250,00 

 

b) Rzeczowe aktywa trwałe – wartość brutto 

 
Nazwa grupy 

składników majątku 
trwałego 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

 
Przychody 

 
Rozchody 

 
Rozchody - 
Likwidacja 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

II. Rzeczowe aktywa 
trwałe  

750.100,01 
 

344.128,79 72.118,39  1.022.110,41 

1. Środki trwałe  750.100,01 128.660,32 72.118,39  806.641,94 

a)  budynki i lokale 0,00    0,00 

b) urządzenia 
techniczne i maszyny 

177.717,67 52.908,29   230.625,96 

c) urządzenia 
techniczne i maszyny 
UE 

180.404,14    180.404,14 

d) środki transportu 237.690,00 75.752,03 72.118,39  241.323,64 

e) inne środki trwałe  143.900,00    143.900,00 

f) inne środki trwałe UE 10.388,20    10.388,20 

2. Nakłady na środki 
trwałe w budowie 

 215.468,47   215.468,47 
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2. Zmiana amortyzacji – umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. 

 

a) Wartości niematerialne i prawne - umorzenie 

 
 

b) Rzeczowe aktywa trwałe - umorzenie 

 

c) Należności długoterminowe 

Należności długoterminowe 31.12.2012 31.12.2012 

Od jednostek powiązanych     

Od pozostałych jednostek 73 453,40 72 853,40 

 

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego  

Stan na 
początek roku 
obrotowego  

 
Amortyzacja  

za rok  

 
Zmniejszenia  

Stan na koniec 
roku obrotowego  

I. Wartości niematerialne i 
prawne  

2.368.327,20 1.170.681,68  3.539.008,88 

1. Koszty zakończonych prac 
rozwojowych  

 1.778,72  1.778,72 

2. Wartość firmy 979.371,58 355.967,22  1.335.338,80 

3. Inne wartości 
niematerialne i prawne  

100.642,89 81.226,93  181.869,82 

4. Zaliczki na poczet wartości 
niematerialnych i prawnych 

    

5. Umorzenie wartości 
niematerialnych i prawnych 
UE 

1.288.312,73 731.708,81  2.020.021,54 

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego  

Stan na 
początek roku 
obrotowego  

 
Amortyzacja  

za rok  

 
Zmniejszenia  

Stan na koniec 
roku obrotowego  

II. Rzeczowe aktywa 
trwałe  

 
334.488,58 

 
171.746,52 

 
36.059,11 

 
470.175,99 

1. Środki trwałe   
334.488,58 

 

 
171.746,52 

 
36.059,11 

 
470.175,99 

 

a) budynki i lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) urządzenia techniczne i 
maszyny 

 
61.581,73 

 
45.475,81 

 
0,00 

 
107.057,54 

c) urządzenia techniczne i 
maszyny UE 

 
112.721,57 

, 
46.764,24 

 
0,00 

 
159.485,81 

 
d) środki transportu 

 
41.957,24 

 
49.285,01 

 
36.059,11 

 
55.183,14 

e) Inne środki trwałe  
111.995,00 

 
27.105,00 

  
139.100,00 

f) Inne środki trwałe UE  
6.233,04 

 
3.116,46 

  
9.349,50 
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Pozycja dotyczy kaucji wpłaconych tytułem zabezpieczenia płatności z tytułu czynszu za wynajmowany lokal 

w Gdańsku, przy ulicy Trzy Lipy 3. 

 

3. Wartości gruntów użytkowanych wieczyście – nie występuje.  

 

4. Wartość amortyzowanych przez Jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 

dzierżawy i innych o podobnym charakterze, w tym leasingu. 

 

Na dzień bilansowy spółka nie była stroną umów najmu, dzierżawy środków trwałych. 

 

Spółka wynajmuje pomieszczenia biurowe na podstawie umów najmu pod adresami: 

 Umowa najmu Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 od dnia 22.03.2010 r.  

Na przełomie lat 2011 i 2012 Spółka przeniosła biuro w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym do nowo 

wybudowanego budynku pod tym samym adresem. 

 Umowa najmu Poznań, ul. Kłosowa 17 od dnia 28.09.2010 r. 

 

I.II. Aktywa Obrotowe 

 

1. Zapasy –  w wysokości 24 269,54 zł w tym 11.975,07 zł dotyczą towarów handlowych. 

  

2. Należności krótkoterminowe obejmują: 

- należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 747.439,79 zł  

 

Na należności wątpliwe, przeterminowane dokonano odpisu aktualizującego. 

 

Należności wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy przeliczono po kursie średnim NBP. 

- należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych w wysokości 133.608,31 zł w tym: 

- naliczony podatek VAT do przeniesienia na miesiąc styczeń 2013  9.7961,78 zł 

- należność z tytułu dotacji, której termin wpływu przypada na Q1 2013 r. 35.646,53 zł 

- inne należności krótkoterminowe w kwocie 84.555,15 zł stanowią: 

   - przedpłaty oraz nadpłaty do kontrahentów, 

   - nierozliczone zaliczki pracownicze, 

   - wynagrodzenie nadpłacone pracownikowi. 

 

4. Na inwestycje krótkoterminowe w wysokości 2.711.316,71 zł składają się: 

- środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 344.500,86 zł, 

- lokaty wraz z naliczonymi odsetkami – 2.366.815,85 zł. Lokaty te dla celów sprawozdania z przepływów 

środków pieniężnych są zaliczane do środków pieniężnych. 
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Spółka nie prowadzi obrotu gotówkowego. W badanym okresie nie były zawierane lokaty na okres dłuższy niż 

trzy miesiące.  

Środki pieniężne w walutach obcych przeliczono na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP z tego dnia. 

 

5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

   31.12.2011   31.12.2012  

Podatek VAT naliczony następny okres    41 376,89                               -       

Pozostałe      1 043,54                  50 089,90     

Ubezpieczenia      5 680,86                               -       

Zaliczki na niewykonane usługi                78 000,00     

Prace rozwojowe w toku              628 356,68     

     48 101,29                756 446,58     

 

6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 

własności budynków i budowli.  

Nie dotyczy 

 

II.I. Kapitał własny 

 

1. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 

akcji, w tym uprzywilejowanych.  

 

Kapitał zakładowy Jednostki wynosi 1.012.273,00 zł i dzieli się na 10.122.730 akcji o wartości nominalnej 0,1 

zł (10/100 groszy) każda, w tym: 

a) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,  

b) 191.820 akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

c) 4.090.910 akcji zwykłych na okaziciela serii C,  

d) 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 

2. Wysokość zysku za rok obrotowy, oraz propozycje odnośnie sposobu jego wykorzystania. 

 

Zarząd proponuje zysk wypracowany w roku 2012 w kwocie 650.611,17 zł przeznaczyć na dalszy rozwój 

działalności Spółki Aiton Caldwell SA. 

 

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wyniósł 758 303,75 zł. Zgodnie z uchwałą 

Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2012 r. został przeznaczona na wypłatę dywidendy 749.082,02 

zł w kwocie na rzecz akcjonariuszy oraz na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki 9.221,73 zł. 
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II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

 

1. Dane o stanie rezerw na koniec roku. 

Wyszczególnienie 
Wartość 

początkowa 
Zwiększenia Zmniejszenia Wartość końcowa 

Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 
106.955,00 0,00 2.378,00 104.577,00 

Rezerwy na świadczenia 

emerytalne i podobne 

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

Pozostałe rezerwy, w tym: 499.301,87 0,00 499.301,87* 0,00 

 - Rezerwy na zobowiązania 499.301,87 0,00 499.301,87 0,00 

Razem 606.256,87  501.679,87 104.577,00 

 

* zmiana prezentacji – tytuł prezentowany jako bierne rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2012 r. 

 

Z uwagi na nieistotność kwoty, Zarząd Spółki po dokonaniu szacunków zadecydował o nietworzeniu rezerwy 

na odprawy emerytalne. 

 

2. Na dzień bilansowy, jednostka dokonała odpisów aktualizujących należności wg poniższej tabeli: 

Wyszczególnienie 
Wartość 

początkowa 
Zwiększenia Zmniejszenia Wartość końcowa 

1. odpisy aktualizujące 

wartość należności 
44.928,87 167.715,42 3.978,87 208.665,42 

a) należności  z tytułu dostaw 

i usług 
44.928,87 167.715,42 3.978,87 208.665,42 

 

3. W Spółce, na dzień bilansowy nie wystąpiły długoterminowe zobowiązania finansowe. 

 

4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w wysokości 784.879,29 zł stanowią w większości 

zobowiązania nie wymagalne na dzień bilansowy.  

 

5. Na zobowiązania z tytuł podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 187.018.76 zł, składają się: 

   - składki ZUS do zapłaty z tytułu deklaracji za 12/2012, 

   - zaliczkę PIT-4 za grudzień, 

   - zobowiązanie z tytułu deklaracji VAT, 

   - zaliczkę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za grudzień 2012, 

   - zobowiązanie z tytułu wpłat należnych na PFRON. 
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6. Inne zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 17.378,16 zł, to: 

   - nadpłaty od kontrahentów, 

   - wpłacone kaucje, 

   - inne niż wynagrodzenia zobowiązania wobec pracowników. 

 

7. Bierne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 717.750,34 zł wynikają przede wszystkim z: 

   - kosztów bezpośrednich dotyczących przychodów rozpoznanych na podstawie przedpłat od kontrahentów – 

526.535,66 zł; 

   - rezerwy na koszty badania bilansu - 12.000,00 zł; 

   - rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze - 80.000,00 zł; 

 

8. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.  

 

9. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i  

poręczenia, także wekslowe, nie występują.  

 

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.  

 

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży. 

 

Wyszczególnienie 
Przychody ze 

sprzedaży na kraj 

Przychody ze 

sprzedaży poza 

krajem 

Usługi 12.216.960,09 zł 207.391,13 zł 

   

Razem 12.216.960,09 zł 207.391,13 zł 

 

2. Wysokości i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.  

     Odpisy aktualizacyjne dotyczące środków trwałych nie były dokonywane. 

 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.  

    Odpisy aktualizacyjne dotyczące zapasów nie były dokonywane. 

 

4. W roku podatkowym spółka nie prowadziła działalności możliwej do uznania za zaniechaną w latach 

następnych. 

 

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 
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W roku 2012 jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby.  

 

6.  Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych. 

  

W/w informacja dotyczy wyłącznie spółek sporządzających rachunek wyników w układzie kalkulacyjnym, co 

jednostki nie dotyczy.  

 

7. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. 

 

W roku 2012 jednostka poniosła następujące nakłady na aktywa trwałe: 

Wartości niematerialne i prawne: 109.028,78 zł 

Środki trwałe: 344.128,79 zł, z czego wartość 215.468,47 stanowi kwotę wydatkowaną na adaptację lokalu 

biurowego, wynajmowanego w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym. Planowany termin zakończenia 

inwestycji to kwiecień 2013 r. 

 

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe. 

 

W roku 2012 nie wystąpiły zyski oraz straty nadzwyczajne.   

 

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje.  
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10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 

finansowego zysku brutto.  

 

 

L.p. 

Nazwa  2012  

1. Wynik finansowy - zysk brutto  771.997,17 

2. Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, lecz niewliczane do podstawy 

opodatkowania (-) 

(-) 675.151,03  

3. Przychody i zyski nadzwyczajne księgowe, przejściowo niestanowiące 

przychodu podatkowego (-) (niezrealizowane różnice kursowe) 

0,00 

4. Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)  (+) 17.533,73 

5. Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)  0,00 

6. Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)  0,00 

7. Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania 

przychodu (+) (amortyzacja bilansowa, pozostałe koszty niestanowiące kosztu 

uzyskanie przychodu)  

(+) 809.472,08  

8. Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 

(+)  

(+) 169.450,45 

9. Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku 

obrotowego (-)  

(-) 358.641,51 

10. Inne  0,00 

11. Zysk podatkowy  734.660,89 

12. Darowizny uznane podatkowo (-)  0,00 

13. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)  0,00 

14. Podstawa opodatkowania  734.661,00 

15. Podatek dochodowy  139.586,00 

 

 

III. INFORMACJE DO RACHUNKU PRZEPYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

 

1.  Struktura środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. przyjętych do rachunku przepływu środków 

pieniężnych przedstawia się następująco: 

 

Środki pieniężne w kasie – 0,00 zł. 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 344.500,86 zł. 

Zawarte na dzień bilansowy lokaty o terminie zapadalności do 3 m-cy – 2.366.815,85 zł 

 

W badanym okresie Jednostka nie zawierała lokat bankowych na okres dłuższy niż 3 m-ce. 
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IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE:  

 

1. Charakteru i celu gospodarczego zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w 

zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

– nie wystąpiły. 

 

2. Istotnych transakcji zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 

powiązanymi – nie wystąpiły. 

 

3. Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

należnym za rok obrotowy. 

 

Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2012 wynosi 12.000,00 zł. netto. 

 

4.    Zatrudnienia i wynagrodzeń w badanym okresie. 

        

       W roku 2012 przeciętne zatrudnienie wyniosło 37 osób. 

 

      Wypłacone wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej wyniosło 60.000,00 zł brutto. 

       Wypłacone wynagrodzenie dla Członków Zarządu wyniosło 247.897,92 zł brutto.  

 

5.  Pożyczek udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.  

 

      W roku 2012 nie miały miejsca pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład 

       Zarządu i Rady Nadzorczej. 

 

6.   Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji. 

 

W roku 2012 spółka kontynuowała rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Projekt, współtworzony wspólnie ze spółką Datera 

SA dotyczy zakupu wartości niematerialnych i prawnych. Nazwa projektu to „ Budowa innowacyjnego 

systemu telekomunikacyjnego nowej generacji klasy operatorskiej”.  

 

7.   Transakcje z jednostkami powiązanymi osobowo. 

 

       W badanym okresie Jednostka dokonywała transakcji handlowych z podmiotami 

       powiązanymi osobowo: 
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 DATERA S.A. 

Obroty: 2.070.508,99 

Stan na należności na dzień 31.12.2012 r.: 98.997,79  

 4IP S.C. 

Obroty: 50.767,24 

Stan na należności na dzień 31.12.2012 r.: 951,60 

 

8.   Przyjęte przez Jednostkę cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym. 

 

Jednostka identyfikuje następujące obszary ryzyka finansowego, na które jest narażona: 

 ryzyko płynności finansowej, 

 ryzyko walutowe, 

 ryzyko cenowe. 

 

Ryzyko płynności finansowej 

Z wejściem na rynek nowych produktów czy rozwiązań związane jest poniesienie dodatkowych kosztów. 

Dokonywane i planowane inwestycje skutkują pojawieniem się ryzyka płynności finansowej. W celu 

zabezpieczenia przed utratą płynności Jednostka wprowadziła system budżetowania obejmujący całą 

działalność Spółki. Prognozowane koszty i wydatki są na bieżąco kontrolowane, a w przypadku odchyleń 

od planu uruchamiana jest procedura interwencyjna. Ponadto, Spółka przeprowadza okresowy monitoring 

rynków finansowych w poszukiwaniu optymalnych źródeł finansowania w przypadku zapotrzebowania na 

kapitał obcy. 

 

Ryzyko walutowe 

Ze względu na rozpoczęcie w roku 2012 działalności na rynkach zagranicznych, a także planowanej 

ekspansji na kolejne obszary poza terytorium Polski, Spółka narażona jest na ryzyko zmian kursów walut.  

Biorąc pod uwagę krótki okres funkcjonowania na rynkach zagranicznych, oraz niewielki udział sprzedaży 

w walucie w całości przychodów Spółki, do tej pory nie były stosowane zabezpieczenia z tytułu ryzyka 

walutowego w postaci instrumentów finansowych. Zagrożenie wyników Spółki z tytułu zmian kursów walut 

jest na bieżąco monitorowane, umożliwiając aktywne reagowanie na zmiany na rynku walutowym.  

 

Ryzyko cenowe 

Jednostka działa w wysoce konkurencyjnej branży, tj. na rynku hostowanych usług  telekomunikacyjnych 

dla małych i średnich przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Jednym z głównych czynników 

ryzyka cenowego może być wzrost cen terminacji ruchu telekomunikacyjnego dostarczanego przez 

dostawców. Kolejnym czynnikiem ryzyka dla Spółki może być oferowanie przez konkurentów lepszych 

warunków sprzedaży usług, z czym może być związany odpływ klientów. Spółka na bieżąco monitoruje 

zmiany cen usług na rynku VoIP, równocześnie zabezpieczając się przed powyższym ryzykiem poprzez 
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ciągłe ulepszanie oferty oraz stosowanie elastycznej polityki cenowej umożliwiającej lepsze dopasowanie 

do zmian rynkowych. 

 

V. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W 

SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.  

 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 

obrotowego. 

 

W badanym roku wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, odniesione na rozliczenie wyniku 

finansowego: 

 Dotyczące 2010 r. w wysokości 56.133,13 zł wynikające z rozpoznania kosztów prowizji od jednostki 

pośredniczącej w przelewach internetowych 

 Dotyczące 2011 r. w wysokości 17.993,63 zł wynikające korekty nieprawidłowo wykazanych w 

księgach transakcji sprzedaży usług obejmujących abonament oraz aparat telefoniczny. 

 

2. Wydarzenia po dniu bilansowym. 

 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenie z 15.06.2012 r. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia 

kapitału zakładowego o 10 tys. zł do 31.12.2013 r.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku w dniu 23 kwietnia 

2013 r. wyraziło zgodę na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji przez spółki: Bridge20 Enterprises Limited, 

Borgosia Investments Limited oraz Jadhave Holdings Limited na rzecz Panów Mirosława Szturmowicza oraz 

Ryszarda Wojnowskiego. 

 

Po dniu bilansowym nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Dnia 18 marca 2013 r. Pan Bogdan 

Bartkowski zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUP KAPITAŁOWYCH.  

 

Sprawozdanie finansowe Spółki nie podlega konsolidacji przez inny podmiot. 
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6. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i 

Rady Nadzorczej Aiton Caldwell SA 
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7. Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z 

badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2012 r. 
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8. Informacja na temat stosowania przed Aiton Caldwell SA zasad ładu 

korporacyjnego oraz przestrzegania zasad dobrych praktyk spółek 

notowanych na rynku NewConnect w roku 2012 

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. poniżej przedstawia informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego 

w roku 2012, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 

 

Nazwa 

 

tak/nie - komentarz 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 

politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 

technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 

oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w 

jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 

odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, 

umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia 

z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg 

obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.  

Tak, za wyjątkiem transmitowania 

obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrowania przebiegu obrad i 

upubliczniania go na stronie 

internetowej. Emitent nie planuje 

transmitowania obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem 

sieci Internet z uwagi na znaczne 

koszty ww. transmisji. W opinii 

Emitenta informacje dotyczące 

walnych zgromadzeń, publikowane 

na stronie internetowej Spółki 

zapewniają pełny zakres informacji. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 

niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 

sposobu jej funkcjonowania.  

Tak 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej:  

 

3.1.       podstawowe informacje o spółce i jej działalności 

(strona startowa),  

Tak 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 

działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów,  

Tak 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 

określeniem pozycji emitenta na tym rynku,  

Tak 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,  Tak 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 

oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka rady 

nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 

akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

spółki,  

Tak 
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3.6. dokumenty korporacyjne spółki,  Tak 

3.7. zarys planów strategicznych spółki,  Tak 

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 

prognoz (w przypadku gdy emitent takie 

publikuje),  

Tak 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących 

się w wolnym obrocie,  

Tak 

3.10.     dane oraz kontakt do osoby, która jest 

odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie 

oraz kontakty z mediami, 

Tak 

3.12.     opublikowane raporty bieżące i okresowe, Tak 

3.13.     kalendarz zaplanowanych dat publikacji 

finansowych raportów okresowych, dat walnych 

zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 

analitykami oraz konferencji prasowych, 

Tak 

3.14.     informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, 

takich jak wypłata dywidendy, oraz innych 

zdarzeń skutkujących nabyciem lub 

ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z 

uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te 

powinny być zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 

decyzji inwestycyjnych, 

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 

3.16.     pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania, 

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 

3.17.     informację na temat powodów odwołania 

walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 

porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 

3.18.     informację o przerwie w obradach walnego 

zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 

3.19.     informacje na temat podmiotu, z którym spółka 

podpisała umowę o świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 

adresu strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej 

Doradcy, 

Tak 

3.20.     informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 

animatora akcji emitenta, 

Tak 

3.21.     Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Tak 
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spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 

miesięcy, 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według 

wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. 

Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane 

na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, 

w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta.  

Tak, strona prowadzona jest w 

języku polskim 

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 

korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla 

danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 

stronie www.GPWInfoStrefa.pl.  

Nie 

 

Spółka nie wykorzystuje obecnie 

indywidualnej sekcji relacji 

inwestorskich znajdującą się na 

stronie www.GPWInfoStrefa.pl, 

jednakże zapewnia wystarczający 

dostęp do informacji poprzez 

prowadzenie działu "Relacje 

Inwestorskie" na stronie 

www.aitoncaldwell.pl. 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 

obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 

osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym 

Doradcą.  

Tak 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w 

ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania 

przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, 

emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę.  

Tak 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy 

dostęp do wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy.  

Tak 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

9.1.       informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 

nadzorczej,  

Tak 

 

9.2.       informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 

usług w każdym zakresie.  

Tak 

 

 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 

uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

Tak 

../../../../../../Users/Iwona/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.aitoncaldwell.pl
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odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia.  

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować 

publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami 

i mediami.  

Nie 

 

Na pytania ze strony inwestorów i 

mediów spółka udziela odpowiedzi 

na bieżąco drogą telefoniczną i 

mailową. W 2012 r. Emitent nie 

organizował publicznie dostępnych 

spotkań z inwestorami, analitykami i 

mediami, ze względu na znaczące 

koszty organizacji takich spotkań 

oraz stosunkowo niewielkie 

zainteresowanie nimi ze strony 

potencjalnych odbiorców.  

Emitent nie wyklucza jednak 

organizacji tego rodzaju spotkań w 

przyszłości. Będą one organizowane 

w przypadku zgłaszanego Spółce 

istotnego zainteresowania ze strony 

akcjonariuszy, analityków lub 

przedstawicieli mediów. 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z 

prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 

mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia 

prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie 

decyzji inwestycyjnej.  

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce  

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone zdarzenia 

korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa 

akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.  

Tak 

13a.      W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta 

od akcjonariusza posiadającego co najmniej 

połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w spółce, informacji o 

zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 

Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta 

niezwłocznie dokonuje czynności , do których jest 

zobowiązany w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 

Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 

upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy 

do zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 

Tak 
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spółek handlowych. 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 

dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas 

przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w 

każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 

wymaga szczegółowego uzasadnienia.  

Tak 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 

dniem ustalenia prawa do dywidendy.  

Tak 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni 

od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien 

zawierać co najmniej:  

 informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w 

otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta 

mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych emitenta,  

 zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez 

emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem,  

 informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka 

realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie 

objętym raportem,  

 kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające 

mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 

emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów 

inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 

okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 

analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego.  

Nie 

 

Emitent nie publikuje raportów 

miesięcznych. W ocenie Emitenta 

publikowane przez Spółkę raporty 

bieżące i okresowe, w sposób 

wystarczający zapewniają informacje 

o Emitencie, niezbędne dla 

akcjonariuszy i inwestorów. 

 

16a.      W przypadku naruszenie przez emitenta 

obowiązku informacyjnego określonego w 

Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect”) emitent powinien 

niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla 

przekazywania raportów bieżących na rynku 

NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą 

sytuację. 

Tak 
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9. Informacja o wysokości wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 

Spółki w 2012 roku 

Łączne wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy wypłacone w roku obrotowym  2012  wyniosło   

22.800 złotych netto.  
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10. Oświadczenia Zarządu 
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