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1 Podstawowe informacje o Spółce 

1.1 Informacje podstawowe 

Firma: Midven S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Izbicka 28A, 04-838 Warszawa  

KRS:  0000381287 

NIP: 952-210-54-35 

REGON: 142866991 

E-mail:  kontakt@midven.pl  

 

Emitent stanowi grupę kapitałową spółek działających w obszarze nowych technologii, specjalizujący się w doradztwie 
strategicznym, outsourcingu rozwiązań IT oraz inwestycjach kapitałowych za pośrednictwem wytyczonych do tego 
funduszy inwestycyjnych. Emitent uczestniczył w szeregu projektów doradczych na rzecz giełdowych podmiotów 
notowanych Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o łącznej wartości kilkuset milionów złotych. Emitent 
koncentruje swoją działalność w 3-ch dynamicznie rozwijających się segmentach: (1) Doradztwie strategicznym, (2) 
Outsourcingu IT, (3) Inwestycjach kapitałowych w projekty technologiczne z możliwością ich skalowalności na rynki 
zagraniczne. 

Od dnia 25 kwietnia 2013 roku akcje Emitenta są notowane na rynku NewConnect. 

1.2 Władze Spółki 

W skład Zarządu Emitenta wchodzi: 
1/ Andrzej Zając ‒ Prezes Zarządu 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 
1/ Michał Imiołek ‒ Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2/ Przemysław Spyra ‒ Członek Rady Nadzorczej 
3/ Adam Osiński ‒ Członek Rady Nadzorczej 
4/ Artur Zandecki ‒ Członek Rady Nadzorczej 
5/ Tomasz Radwański ‒ Członek Rady Nadzorczej 

1.3 Akcjonariat 

Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco: 
 

Lp. Imię i nazwisko akcjonariusza 
Seria 
akcji 

Liczba akcji
(w szt.) 

Udział w kapitale 
zakładowym (w %) 

Udział w głosach
(w %) 

1.  Andrzej Zając A 998.000 89,01 89,01

2.  Pozostali A, B 123.250 10,99 10,99

Razem 1.121.250 100 100
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2 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 
roku. 

2.1 Bilans – dane jednostkowe 

2.1.1 Aktywa 

Dane w PLN 

2014
31.12.14 

2013 
31.12.13 

Jednostkowe 
MIDVEN SA 

Jednostkowe
MIDVEN SA 

A. Aktywa trwałe 2.086.381,56   188.006,25

I. Wartości niematerialne i prawne  ‒   ‒ 

1. Koszty prac rozwojowych    

2. Wartość firmy ‒ jednostki zależne    

3. Inne wartości niematerialne i prawne    

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne    

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  ‒   ‒ 

1. Wartość firmy ‒ jednostki zależne    

2. Wartość firmy ‒ jednostki stowarzyszone    

III. Rzeczowe aktywa trwałe  5.333,10   6.640,14 

1.  Środki trwałe  5.333,10   6.640,14 

a) grunty własne    

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    

c) urządzenia techniczne i maszyny  5.333,10   6.640,14 

d) środki transportu    

e) inne środki trwałe    

2. Środki trwałe w budowie    

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie    

IV. Należności długoterminowe  ‒   ‒ 

1. Od jednostek powiązanych    

2. Od pozostałych jednostek    

V. Inwestycje długoterminowe  2.035.371,88   125.619,53 

1. Nieruchomości    

2. Wartości niematerialne i prawne    

3. Długoterminowe aktywa finansowe  2.035.371,88   125.619,53 

a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP  260.648,00   6 046,00 

  ‒ udziały lub akcje  260.648,00   6 046,00 

  ‒ inne papiery wartościowe    

  ‒ udzielone pożyczki    

  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe    

b) w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą PW  ‒   ‒ 

  ‒ udziały lub akcje    

  ‒ inne papiery wartościowe    

  ‒ udzielone pożyczki    

  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe    

c) w pozostałych jednostkach   1.774.723,88   119.573,53 

  ‒ udziały lub akcje  1.774.723,88   119.573,53 

  ‒ inne papiery wartościowe    
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  ‒ udzielone pożyczki    

  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe    

4. Inne inwestycje długoterminowe    

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  45.676,58   55.746,58 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45.676,58  55.746,58

2. Inne rozliczenia międzyokresowe    

B. Aktywa obrotowe 1.248.143,56   294.660,23

I. Zapasy  1.626,02   ‒ 

1. Materiały    

2. Półprodukty i produkty w toku    

3. Produkty gotowe    

4. Towary    

5. Zaliczki na poczet dostaw  1.626,02  

II. Należności krótkoterminowe  318.926,83   85.771,42 

1. Należności od jednostek powiązanych  23.058,00   24.999,93 

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  23.058,00   24.999,93 

  ‒ do 12 miesięcy  23.058,00   24.999,93 

  ‒ powyżej 12 miesięcy    

b)  Inne    

2. Należności od pozostałych jednostek  295.868,83   60.771,49 

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 255.879,93   37.880,00 

  ‒ do 12 miesięcy  255.879,93   37.880,00 

  ‒ powyżej 12 miesięcy    

b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych  -   9.634,42 

c) Inne  39.988,90   13.257,07 

d) dochodzone na drodze sądowej    

III. Inwestycje krótkoterminowe  311.799,53   203.489,51 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  311.799,53   203.489,51 

a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP  ‒   ‒ 

  ‒ udziały lub akcje    

  ‒ inne papiery wartościowe    

  ‒ udzielone pożyczki    

  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe    

b) w jednostkach stowarzyszonych  ‒   ‒ 

  ‒ udziały lub akcje    

  ‒ inne papiery wartościowe    

  ‒ udzielone pożyczki    

  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe    

c) w pozostałych jednostkach   ‒   - 

  ‒ udziały lub akcje    

  ‒ inne papiery wartościowe    

  ‒ udzielone pożyczki    

  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe    

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  311.799,53  203.489,51

  ‒ środki pieniężne w kasie i na rachunkach 311.799,53   203.489,51 

  ‒ inne środki pieniężne    

  ‒ inne aktywa pieniężne    

2. Inne inwestycje krótkoterminowe    
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IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  615.791,18   5.399,30 

V. Suma aktywów 3.334.525,12   482.666,48

2.1.2 Pasywa 

Dane w PLN 

2014
31.12.14 

2013 
31.12.13 

Jednostkowe 
MIDVEN SA 

Jednostkowe
MIDVEN SA 

A Kapitał (fundusz) własny 2.311.486,08   272.935,61

I. Kapitał (fundusz) podstawowy  112.125,00   112.125,00 

II. Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału    

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)    

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy  481.727,64   481.727,64 

V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny    

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -320.917,03  -16.913,13 

VIII. Zysk (strata) netto  2.038.550,47  -304.003,90 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego    

B. Kapitał mniejszości   

C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  ‒  ‒ 

I.  Ujemna wartość firmy ‒ jednostki zależne    

II. Ujemna wartość firmy ‒ jednostki stowarzyszone    

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.023.039,04   209.730,87

I. Rezerwy na zobowiązania    

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  ‒   ‒ 

  ‒ długoterminowe    

  ‒ krótkoterminowe    

3. Pozostałe rezerwy  ‒   ‒ 

  ‒ długoterminowe    

  ‒ krótkoterminowe    

II. Zobowiązania długoterminowe  ‒   ‒ 

1. Wobec jednostek powiązanych    

2. Wobec pozostałych jednostek     

a) kredyty i pożyczki    

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    

c) inne zobowiązania finansowe    

d) Inne    

III. Zobowiązania krótkoterminowe   842.001,54   28.693,37 

1. Wobec jednostek powiązanych  1.576,00   ‒ 

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:  1.576,00   ‒ 

  ‒ do 12 miesięcy  1.576,00   

  ‒ powyżej 12 miesięcy    

b) Inne    

2. Wobec pozostałych jednostek   840.425,54   28.693,37 

a) kredyty i pożyczki  292.507,71  7,71 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   -

c) inne zobowiązania finansowe   -
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d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności  500.901,74  2.940,15 

  ‒ do 12 miesięcy  500.901,74   2.940,15 

  ‒ powyżej 12 miesięcy   -

e) zaliczki otrzymane na dostawy   -

f) zobowiązania wekslowe   -

g) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.  23.516,09   25.745,51 

h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   -

i) Inne  23.500,00  - 

3. Fundusze specjalne   -

IV. Rozliczenia międzyokresowe  181.037,50  181.037,50 

1. Ujemna wartość firmy   -

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  181.037,50  181.037,50 

  ‒ długoterminowe   

  ‒ krótkoterminowe  181.037,50   181.037,50 

V. Suma pasywów 3.334.525,12  482.666,48

2.2 Bilans – dane skonsolidowane 

2.2.1 Aktywa 

Dane w PLN 

2014
31.12.14 

2013 
31.12.13 

Skonsolidowane Skonsolidowane

A. Aktywa trwałe 1.836.381,56  1.139.643,75

I. Wartości niematerialne i prawne  ‒  15.331,23 

1. Koszty prac rozwojowych  ‒  ‒ 

2. Wartość firmy ‒ jednostki zależne  ‒  ‒ 

3. Inne wartości niematerialne i prawne  ‒  15.331,23 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   ‒ 

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  ‒  ‒ 

1. Wartość firmy ‒ jednostki zależne  ‒  ‒ 

2. Wartość firmy ‒ jednostki stowarzyszone  ‒  -

III. Rzeczowe aktywa trwałe  5.333,10  6.640,14 

1.  Środki trwałe  5.333,10  6.640,14 

a) grunty własne  ‒  -

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  ‒  -

c) urządzenia techniczne i maszyny 5.333,10  6.640,14 

d) środki transportu  ‒  -

e) inne środki trwałe  ‒  -

2. Środki trwałe w budowie  ‒  ‒ 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  ‒  -

IV. Należności długoterminowe  ‒  -

1. Od jednostek powiązanych  ‒  -

2. Od pozostałych jednostek  ‒  -

V. Inwestycje długoterminowe 1.785.371,88  1.161.926,03 

1. Nieruchomości  ‒  -

2. Wartości niematerialne i prawne  ‒  -

3. Długoterminowe aktywa finansowe   1.785.371,88  1.161.926,03 
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a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP 10.648,00  1.856,00 

  ‒ udziały lub akcje 10.648,00  1.856,00 

  ‒ inne papiery wartościowe  ‒  ‒ 

  ‒ udzielone pożyczki  ‒  ‒ 

  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe ‒ ‒ 

b) w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą PW  ‒  -

  ‒ udziały lub akcje  ‒  -

  ‒ inne papiery wartościowe  ‒  -

  ‒ udzielone pożyczki  ‒  -

  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe  ‒  -

c) w pozostałych jednostkach  1.774.723,88  1.160.070,03 

  ‒ udziały lub akcje 1.774.723,88  1.160.070,03 

  ‒ inne papiery wartościowe  ‒  -

  ‒ udzielone pożyczki  ‒  -

  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe  ‒  -

4. Inne inwestycje długoterminowe  ‒  -

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 45.676,58  55.746,58

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  45.676,58  55.746,58

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  ‒  -

B. Aktywa obrotowe 1.753.272,53  681.271,30

I. Zapasy  ‒  -

1. Materiały  ‒  -

2. Półprodukty i produkty w toku  ‒  -

3. Produkty gotowe  ‒  -

4. Towary  ‒  -

5. Zaliczki na poczet dostaw 1.626,02  -

II. Należności krótkoterminowe  362.715,50  214.220,49 

1. Należności od jednostek powiązanych  23.058,00  - 

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  23.058,00  - 

  ‒ do 12 miesięcy 23.058,00  - 

  ‒ powyżej 12 miesięcy  ‒  -

b)  Inne ‒ ‒ 

2. Należności od pozostałych jednostek 339.657,50 214.220,49 

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 258.339,93  190.122,00 

  ‒ do 12 miesięcy 258.339,93  190.122,00 

  ‒ powyżej 12 miesięcy ‒  ‒ 

b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 41.328,67  10.841,42 

c) Inne  39.988,90  13.257,07 

d) dochodzone na drodze sądowej ‒  ‒ 

III. Inwestycje krótkoterminowe  592.191,83  461.651,51 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  592.191,83  461.651,51 

a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP  ‒  ‒

  ‒ udziały lub akcje  ‒  ‒ 

  ‒ inne papiery wartościowe  ‒  ‒ 

  ‒ udzielone pożyczki  ‒   ‒ 

  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe  ‒  ‒

b) w jednostkach stowarzyszonych  ‒  ‒ 

  ‒ udziały lub akcje  ‒  ‒
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  ‒ inne papiery wartościowe  ‒  ‒

  ‒ udzielone pożyczki  ‒  ‒

  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe  ‒  ‒

c) w pozostałych jednostkach   ‒  258.100,00 

  ‒ udziały lub akcje  ‒  ‒

  ‒ inne papiery wartościowe  ‒  258.100,00 

  ‒ udzielone pożyczki  ‒  ‒ 

  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe  ‒  ‒

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 592.191,83  203.551,51 

  ‒ środki pieniężne w kasie i na rachunkach 592.191,83  203.551,51 

  ‒ inne środki pieniężne  ‒  ‒

  ‒ inne aktywa pieniężne  ‒  ‒

2. Inne inwestycje krótkoterminowe  ‒  ‒

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  796.739,18  5.399,30 

V. Suma aktywów 3.589.654,09  1.920.915,05

2.2.2 Pasywa 

Dane w PLN 

2014
31.12.14 

2013 
31.12.13 

Skonsolidowane Skonsolidowane

A. Kapitał (fundusz) własny 2.482.074,77  1.445.420,11

I. Kapitał (fundusz) podstawowy  112.125,00  112.125,00 

II. Należne lecz nie wniesione udziały na poczet kapitału  ‒

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  ‒  ‒

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy  481.727,64  481.727,64 

V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny  ‒  ‒

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  ‒  ‒

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 320.917,03  681.965,87 

VIII. Zysk (strata) netto  2.209.139,16  169.601,60 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  ‒  ‒

B. Kapitał mniejszości  ‒  ‒

C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  ‒  ‒

I.  Ujemna wartość firmy ‒ jednostki zależne  ‒  ‒

II. Ujemna wartość firmy ‒ jednostki stowarzyszone   ‒ 

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.107.579,32  475.494,94

I. Rezerwy na zobowiązania  ‒  ‒

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  ‒  ‒

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  ‒  ‒

  ‒ długoterminowe  ‒  ‒

  ‒ krótkoterminowe  ‒  ‒

3. Pozostałe rezerwy  ‒  ‒

  ‒ długoterminowe  ‒  ‒

  ‒ krótkoterminowe  ‒  ‒

II. Zobowiązania długoterminowe  ‒  ‒

1. Wobec jednostek powiązanych  ‒  ‒

2. Wobec pozostałych jednostek   ‒  ‒

a) kredyty i pożyczki  ‒  ‒

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  ‒  ‒
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c) inne zobowiązania finansowe  ‒  ‒

d) Inne  ‒  ‒

III. Zobowiązania krótkoterminowe   926.541,82  294.457,44 

1. Wobec jednostek powiązanych  21.067,00  ‒

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:  21.067,00  ‒

  ‒ do 12 miesięcy  21.067,00  ‒

  ‒ powyżej 12 miesięcy  ‒  ‒

b) Inne  -  ‒

2. Wobec pozostałych jednostek   905.474,82  294.457,44 

a) kredyty i pożyczki  334.507,71  7,71 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  ‒  ‒

c) inne zobowiązania finansowe  ‒  ‒

d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności  505.069,74   268.704,22 

  ‒ do 12 miesięcy  505.069,74  268.704,22 

  ‒ powyżej 12 miesięcy  ‒  ‒

e) zaliczki otrzymane na dostawy  ‒  ‒

f) zobowiązania wekslowe  ‒  ‒

g) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.  23.714,09   25.745,51 

h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  ‒  ‒

i) Inne  42.183,28  - 

3. Fundusze specjalne  ‒  ‒

IV. Rozliczenia międzyokresowe 181.037,50   181.037,50

1. Ujemna wartość firmy  ‒  ‒

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  181.037,50  181.037,50 

  ‒ długoterminowe  ‒  

  ‒ krótkoterminowe  181.037,50   181.037,50 

V. Suma pasywów 3.589.654,09   1.920.915,05

2.3 Rachunek zysków i strat za Q4 2014 rok – dane jednostkowe 

Dane w PLN 

2014
01.01.14 -31.12.14 

2013 
01.01.13 -31.12.13 

Jednostkowe 
MIDVEN SA 

Jednostkowe
MIDVEN SA 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 1.718.270,40  501.950,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  1.718.270,40  501.950,00 

II. Zmiana stanu produktów   ‒

III. Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki   ‒

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   ‒

B. Koszty działalności operacyjnej 1.549.287,46  796.688,12

I. Amortyzacja  1.307,04  1.307,04

II. Zużycie materiałów i energii  3.085,57  2.364,39 

III. Usługi obce  1.339.611,16  576.656,78 

IV. Podatki i opłaty, w tym  1.823,00  8.936,00 

V. Wynagrodzenia  4.932,00  34.409,49 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  2.113,82  6.689,25 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  72.514,87  72.710,17 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  123.900,00  93.615,00

C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) 168.982,94  -294.738,12
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D. Pozostałe przychody operacyjne 364.082,00  ‒

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   ‒

II. Dotacje  364.081,87  ‒

III. Inne przychody operacyjne  0,13  ‒

E. Pozostałe koszty operacyjne 4.555,26  22.424,41

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   ‒

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   22.153,00

III. Inne koszty operacyjne  4.555,26  271,41 

F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) 528.509,68  -317.162,53

G. Przychody finansowe 1.532.987,80  9.103,69

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  ‒  ‒

  ‒ od jednostek powiązanych  ‒  ‒

II. Odsetki, w tym:  6,81  4,19 

  ‒ od jednostek powiązanych  ‒  ‒

III. Zysk ze zbycia inwestycji  19.472,51   

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  1.513.508,48  9.072,00 

V. Inne   27,50

H. Koszty finansowe  109,01  51.691,64

I. Odsetki, w tym:  109,01  2.810,27

  ‒ dla jednostek powiązanych   ‒

II. Strata ze zbycia inwestycji  ‒  44.363,82 

III. Aktualizacja wartości inwestycji  ‒  4.517,55 

IV. Inne   ‒ 

I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek 
podporządkowanych 

  ‒ 

J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) 2.061.388,47  - 359.750,48

K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. ‒ K.II.)   ‒ 

I. Zyski nadzwyczajne   ‒ 

II. Straty nadzwyczajne   ‒ 

L. Odpis wartości firmy  ‒  ‒ 

I. Odpis wartości firmy ‒ jednostki zależne   ‒ 

II.  Odpis wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone   ‒ 

M. Odpis ujemnej wartości firmy   ‒ 

I. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki zależne   ‒ 

II. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone   ‒ 

N. Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M) 2.061.388,47  - 359.750,48

O. Podatek dochodowy  12.768,00  -55.746,58 

P. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   10.070,00 ‒ 

Q. Zysk/Strata z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 

  ‒ 

R. Zysk (strata) mniejszości   ‒ 

S. Zysk (strata) (N-O-P+Q+R) 2.038.550,47  - 304.003,90

2.4 Rachunek zysków i strat za Q4 2014 rok – dane skonsolidowane 

Dane w PLN 

2014
01.01.14-31.12.14 

2013 
01.01.13-31.12.13 

Skonsolidowane Skonsolidowane

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 1.722.697,23   2.054.417,00 
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I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  1.722.697,23   2.054.417,00 

II. Zmiana stanu produktów   ‒

III. Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki   ‒

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   ‒

B. Koszty działalności operacyjnej 1.590.828,83   1.933.804,12

I. Amortyzacja  1.307,04   1.307,04 

II. Zużycie materiałów i energii  3.926,32  2.364,39 

III. Usługi obce  1.344.525,40  1.713.772,78 

IV. Podatki i opłaty, w tym  2.986,00  8.936,00 

V. Wynagrodzenia  17.395,50  34.409,49 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  2.113,82  6.689,25 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  94.674,75  72.710,17 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  123.900,00  93.615,00

C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) 131.868,40  120.612,88

D. Pozostałe przychody operacyjne 571.807,19  ‒

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   ‒

II. Dotacje  571.806,87  ‒

III. Inne przychody operacyjne  0,32  ‒

E. Pozostałe koszty operacyjne 4.555,26  22.424,41

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   ‒

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   22.153,00

III. Inne koszty operacyjne  4.555,26  271,41 

F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) 699.120,33  98.188,47

G. Przychody finansowe 1.532.987,86  26.135,37

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  ‒  ‒

  ‒ od jednostek powiązanych  ‒  ‒

II. Odsetki, w tym:  6,87  4,19 

  ‒ od jednostek powiązanych  ‒  ‒

III. Zysk ze zbycia inwestycji  19.472,51   

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  1.513.508,48  26.103,68 

V. Inne   27,50

H. Koszty finansowe 131,03  7.684,82

I. Odsetki, w tym:  131,03  3.167,27

  ‒ dla jednostek powiązanych   ‒

II. Strata ze zbycia inwestycji  ‒  - 

III. Aktualizacja wartości inwestycji  ‒  4.517,55 

IV. Inne   ‒ 

I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek 
podporządkowanych 

  ‒ 

J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) 2.231.977,16  116.639,02

K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. ‒ K.II.)   ‒ 

I. Zyski nadzwyczajne   ‒ 

II. Straty nadzwyczajne   ‒ 

L. Odpis wartości firmy  ‒  ‒ 

I. Odpis wartości firmy ‒ jednostki zależne   ‒ 

II.  Odpis wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone   ‒ 

M. Odpis ujemnej wartości firmy   ‒ 

I. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki zależne   ‒ 
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II. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone   ‒ 

N. Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M) 2.231.977,16  116.639,02

O. Podatek dochodowy   12.768,00  -52.962,58 

P. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   10.070,00 ‒ 

Q. Zysk/Strata z udziałów w jedn. podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 

  ‒ 

R. Zysk (strata) mniejszości   ‒ 

S. Zysk (strata) grupy kapitałowej (N-O-P+Q+R) 2.209.139,16  169.601,60

2.5 Rachunek zysków i strat za Q4 2014 rok – dane narastające jednostkowe 

Dane w PLN 

2014
01.10.14-31.12.14 

2013 
01.10.13-31.12.13 

Jednostkowe 
MIDVEN SA 

Jednostkowe
MIDVEN SA 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 850.000,00  130.000,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  850.000,00  130.000,00 

II. Zmiana stanu produktów   ‒

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   ‒

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   ‒

B. Koszty działalności operacyjnej 881.540,03  449.471,22 

I. Amortyzacja  326,76  326,76

II. Zużycie materiałów i energii  1.173,68  311,50 

III. Usługi obce  861.817,82  379.310,87 

IV. Podatki i opłaty, w tym  835,00  3.311,00 

V. Wynagrodzenia  4.672,00  27.156,91 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  -  6.689,25 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  12.714,77  32.364,93 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów  ‒  ‒

C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) -31.540,03  -319.471,22 

D. Pozostałe przychody operacyjne 156.356,98  ‒

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  ‒ ‒

II. Dotacje 156.356,87  ‒

III. Inne przychody operacyjne  0,11  ‒

E. Pozostałe koszty operacyjne 4.554,45  243,90 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  ‒  ‒

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ‒ ‒

III. Inne koszty operacyjne  4.554,45  243,90 

F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) 120.262,50  -319.715,12 

G. Przychody finansowe 1.525.535,40  -13.762,57 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  ‒  ‒

  ‒ od jednostek powiązanych  ‒  ‒

II. Odsetki, w tym:  0,92  0,66 

  ‒ od jednostek powiązanych  ‒  ‒

III. Zysk ze zbycia inwestycji  12.026,00  -15.331,23 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  1.513.508,48  1.568,00 

V. Inne   ‒ 

H. Koszty finansowe  ‒  ‒ 

I. Odsetki, w tym:  ‒  ‒ 
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  ‒ dla jednostek powiązanych   ‒ 

II. Strata ze zbycia inwestycji  ‒  ‒ 

III. Aktualizacja wartości inwestycji  ‒  ‒ 

IV. Inne   ‒ 

I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek 
podporządkowanych 

 ‒  ‒ 

J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) 1.645.797,90  -333.477,69 

K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. ‒ K.II.)  ‒  ‒ 

I. Zyski nadzwyczajne  ‒  ‒ 

II. Straty nadzwyczajne  ‒  ‒ 

L. Odpis wartości firmy  ‒  ‒ 

I. Odpis wartości firmy ‒ jednostki zależne  ‒  ‒ 

II.  Odpis wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone  ‒  ‒ 

M. Odpis ujemnej wartości firmy  ‒  ‒ 

I. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki zależne  ‒  ‒ 

II. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone  ‒  ‒ 

N. Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M) 1.645.797,90  -333.477,69 

O. Podatek dochodowy  12.768,00  ‒ 

P. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   10.070,00  ‒ 

Q. Zysk/Strata z udziałów w jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 

 ‒  ‒ 

R. Zysk (strata) mniejszości  ‒  ‒ 

S. Zysk (strata) (N-O-P+Q+R) 1.622.959,90  -333.477,69 

2.6 Rachunek zysków i strat za Q4 2014 rok – dane narastające skonsolidowane 

Dane w PLN 

2014
01.10.14-30.12.14 

2013 
01.10.13-31.12.13 

Skonsolidowane Skonsolidowane

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 852.000,00  1.241.856,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  852.000,00  1.241.856,00 

II. Zmiana stanu produktów   ‒ 

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   ‒ 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   ‒ 

B. Koszty działalności operacyjnej 899.004,32  1.147.272,14

I. Amortyzacja  326,76  326,76

II. Zużycie materiałów i energii  2.014,43  1.380,11 

III. Usługi obce  863.091,80  1.122.993,75 

IV. Podatki i opłaty, w tym  1.735,00  1.000,00 

V. Wynagrodzenia  4.672,00  3.000,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  ‒  - 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  27.164,33  18.571,52 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów  ‒  ‒ 

C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) -47.004,32  94.583,86

D. Pozostałe przychody operacyjne 156.356,98  181.037,50

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  ‒  ‒ 

II. Dotacje  156.356,87  181.037,50 

III. Inne przychody operacyjne  0,11  -

E. Pozostałe koszty operacyjne 4.554,45  -
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I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  ‒  ‒ 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  ‒  ‒ 

III. Inne koszty operacyjne  4.554,45  - 

F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) 104.798,21  275.621,36

G. Przychody finansowe 1.525.535,44  9.073,91

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  ‒  ‒ 

  ‒ od jednostek powiązanych  ‒  ‒ 

II. Odsetki, w tym:  0,96  1,91 

  ‒ od jednostek powiązanych  ‒  ‒ 

III. Zysk ze zbycia inwestycji  12.026,00  - 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  1.513.508,48  9.072,00 

V. Inne  ‒  ‒ 

H. Koszty finansowe  22,00  2.883,77

I. Odsetki, w tym:  22,00   2.782,77 

  ‒ dla jednostek powiązanych  ‒  ‒ 

II. Strata ze zbycia inwestycji  ‒  ‒ 

III. Aktualizacja wartości inwestycji  ‒  - 

IV. Inne  ‒  101,00 

I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek 
podporządkowanych 

 ‒  ‒ 

J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) 1.630.311,65  281.811,50

K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. ‒ K.II.)  ‒  ‒ 

I. Zyski nadzwyczajne  ‒  ‒ 

II. Straty nadzwyczajne  ‒  ‒ 

L. Odpis wartości firmy  ‒  ‒ 

I. Odpis wartości firmy ‒ jednostki zależne  ‒  ‒ 

II.  Odpis wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone  ‒  ‒ 

M. Odpis ujemnej wartości firmy  ‒  ‒ 

I. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki zależne  ‒  ‒ 

II. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone  ‒  ‒ 

N. Zysk/Strata brutto (J+/-K-L+M) 1.630.311,65  281.811,50

O. Podatek dochodowy  12.768,00  -

P. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   10.070,00 ‒ 

Q. Zysk/Strata z udziałów w jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 

  ‒ 

R. Zysk (strata) mniejszości   ‒ 

S. Zysk (strata) grupy kapitałowej (N-O-P+Q+R) 1.607.473,65  281.811,50

2.7 Rachunek przepływów finansowych – dane jednostkowe 

Dane w PLN 

2014 
31.12.14 

Jednostkowe
MIDVEN SA 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 I. Zysk (strata) netto 2.038.550,47

 II.  Korekty razem:  -1.858.766,44 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 179.784,03

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej ‒ 
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  I. Wpływy  49.943,40 

 II. Wydatki  413.808,40 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I ‒ II) -363.865,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 I.  Wpływy  308.000,00

 II. Wydatki 15.609,01

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II) 292.390,99

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III) 108.310,02

E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym 108.310,02

 ‒ zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F. Środki pieniężne na początek okresu 203.489,51

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 311.799,53

2.8 Rachunek przepływów finansowych – dane skonsolidowane 

Dane w PLN 

2014 
31.12.14 

skonsolidowane

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

 I. Zysk (strata) netto 2.035.520,57 

 II.  Korekty razem: -1.855.736,54 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 179.784,03

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej ‒ 

  I. Wpływy  49.943,40 

 II. Wydatki 413.808,40 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I ‒ II) -363.865,00

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 I.  Wpływy  508.000,00

 II. Wydatki 15.609,01

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II) 492.390,99

D Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III) 308.310,02

E Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym 308.310,02

 ‒ zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

F Środki pieniężne na początek okresu 203.489,51

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 511.799,53

2.9 Zestawienia zmian w kapitale własnym 

Dane w PLN 

2014
31.12.14 

2014
31.12.14 

2013 
31.12.13 

2013
31.12.13 

Jednost-
kowe 
MIDVEN SA 

Skonso-
lidowane 

Jednost-
kowe 
MIDVEN SA 

Skonso-
lidowane 

I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) 272.935,61 272.935,61 576.939,51  1.280.008,21

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  ‒  ‒  ‒  

b) korekty błędów podstawowych  ‒  ‒  ‒  

IA. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), 
PO UZGODNIENIU DO DANYCH 
PORÓWNYWALNYCH 

272.935,61 272.935,61 576.939,51  1.280.008,21

1. Kapitał podstawowy na początek okresu  112.125,00  112.125,00  112.125,00  112.125,00
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1.1. Zmiany kapitału podstawowego   

a) zwiększenia (z tytułu)    

‒ emisji akcji (wydania udziałów)    

‒ podwyższenie z kapitału zapasowego / rezerwowego    

b) zmniejszenia (z tytułu)  ‒  ‒  ‒  ‒

‒ zmiany wartości (udziałów)  ‒  ‒  ‒  ‒

1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu  112.125,00  112.125,00  112.125,00  112.125,00

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek 
okresu 

 ‒  ‒  ‒  ‒

2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy  ‒  ‒  ‒  ‒

a) zwiększenia (z tytułu)  ‒  ‒  ‒  ‒

b) zmniejszenia (z tytułu)    ‒  ‒

2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec 
okresu 

 ‒  ‒  ‒  ‒

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu  ‒  ‒  ‒  ‒

3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych  ‒  ‒  ‒  ‒

a) zwiększenia (z tytułu)  ‒  ‒  ‒  ‒

b) zmniejszenia (z tytułu)  ‒  ‒  ‒  ‒

3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu  ‒  ‒  ‒  ‒

4. Kapitał zapasowy na początek okresu  481.727,64  481.727,64  481.727,64  481.727,64

4.1 Zmiany kapitału zapasowego  ‒  ‒  

a) zwiększenia (z tytułu)  ‒  ‒  

‒ emisji akcji powyżej wartości nominalnej    

‒ z podziału zysku (ustawowo)  ‒  ‒  

‒ z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 

   

‒ wpłat na kapitał podstawowy  ‒  ‒  ‒  ‒

b) zmniejszenie (z tytułu)  ‒  ‒  ‒  ‒

‒ pokrycia straty  ‒  ‒  ‒  ‒

‒ pokrycia kosztów emisji akcji  ‒  ‒  ‒  ‒

‒ wypłaty dywidendy  ‒  ‒  ‒  ‒

‒ podwyższenie kapitału zakładowego  ‒  ‒  ‒  ‒

4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu  481.727,64  481.727,64  481.727,64  481.727,64

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  ‒  ‒  ‒  ‒

5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny    ‒  ‒

a) zwiększenia (z tytułu)    ‒  ‒

b) zmniejszenia (z tytułu)  ‒  ‒  ‒  ‒

‒ zbycia środków trwałych  ‒  ‒  ‒  ‒

5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  ‒  ‒  ‒  ‒

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu    

6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  ‒  ‒  

a) zwiększenia (z tytułu)    

b) zmniejszenie (z tytułu)    

6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu    ‒  ‒

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -320.917,03 -320.917,03  -16.913,13  681.965,87

7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  681.965,87

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  ‒  ‒  ‒  ‒

b) korekty błędów podstawowych  ‒  ‒  ‒  ‒

7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po  ‒  ‒  698.879,00
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uzgodnieniu danych porównywalnych 

a) zwiększenia (z tytułu)  ‒  ‒  ‒  ‒

‒ podziału zysku lat ubiegłych  ‒  ‒  

b) zmniejszenia (z tytułu)  ‒  ‒  

‒ przeznaczenia na kapitał zapasowy    

‒ przeznaczenia na wypłatę dywidendy  ‒  ‒  

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu    ‒  698.879,00

7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -320.917,03 -320.917,03  -16.913,13  -16.913,13

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  ‒  ‒  ‒  ‒

b) korekty błędów podstawowych  ‒  ‒  ‒  ‒

7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

-320.917,03 -320.917,03  -16.913,13  -16.913,13

a) zwiększenia (z tytułu)  ‒  ‒  ‒  ‒

‒ przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  ‒  ‒  ‒  ‒

b) zmniejszenia (z tytułu)  ‒  ‒  ‒  ‒

‒ pokrycia kapitału zapasowego  ‒  ‒  ‒  ‒

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -320.917,03 -320.917,03  -16.913,13  -16.913,13

7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  ‒  ‒  ‒  698.879,00

8. Wynik netto  2.038.550,47 2.209.139,16 -304.003,90  169.601,60

a) zysk netto 2.038.550,47 2.212.169,06   123.656,68

b) strata netto   -3.029,90 -304.003,90  45.944,92

c) odpisy z zysku  ‒  ‒  ‒  -

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 2.311.486,08 2.482.074,77 272.935,61  1.445.420,11

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

2.311.486,08 2.482.074,77  272.935,61  1.445.420,11

 



Raport Kwartalny Midven S.A. 

 

strona 19 z 23 
 

 

3 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym 
informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowości. 

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku Emitenta nie podlegał badaniu przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: 
 
1/  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”; 
 
2/  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje 
wymagane przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 
19.02.2009 rok z późniejszymi zmianami); 

 
3/  Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z 2009 roku 

z późniejszymi zmianami) oraz załącznikiem Nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu 
finansowym o którym mowa w Art. 45 ustawy dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady 
reasekuracji”. 

 
Przy wszystkich danych finansowych zawartych w bieżącym raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne 
za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego oraz dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz 
w roku poprzednim. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad 
obowiązujących w Spółce w 2013 roku. 

4 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń 
Emitenta w IV kwartale 2014 roku, wraz z opisem najważniejszych 
czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze 
mającym wpływ na osiągnięte wyniki 

W IV kwartale 2014 roku Emitent aktywnie uczestniczył w rozwoju struktury związanej z nowymi technologiami, kreując 
politykę inwestycyjną nakierowaną na szeroko rozumiany segment nowych technologii. Emitent skupił się na 
negocjacjach z potencjalnymi firmami w zakresie dalszych fuzji i przejęć, czego wynikiem było podpisanie 2-ch listów 
intencyjnych dotyczących inwestycji kapitałowej ze spółkami typu ‘software house’ działającymi w obszarze usług IT. 
Niezależnie od podpisanych w/w listów intencyjnych, Zarząd Midven SA prowadzi zaawansowane rozmowy z innymi 
firmami technologicznymi względem możliwej współpracy wobec rozwoju poszczególnych projektów na poczet 
posiadanych przez Emitenta klientów. 
 
Ważnym wydarzeniem względem realizacji strategii Emitenta było objęcie w IV kwartale br. udziałów w funduszu 
technologicznym pod nazwą InQubit Sp. z o.o., realizowanym wspólnie z giełdową spółką notowaną na GPW – Integer.pl 
S.A. Założeniem funduszu są inwestycje w początkowym stadium inwestycyjnym w projekty i przedsięwzięcia 
technologiczne na skalę międzynarodową. Atutem przy finansowaniu projektów ma być możliwość ich wsparcia poprzez 
międzynarodową sieć paczkomatów należącą do Integer.pl S.A., jeśli takowy produkt technologiczny będzie miał 
uzasadnienie względem wykorzystania potencjału sieci. 
 
Bazując na prowadzonej strategii rozwoju spółki, celem Emitenta są nie tylko bezpośrednie inwestycje w spółki 
kapitałowe funkcjonujące o ustabilizowanym biznesowo modelu ale również finansowanie start up czy też pomysłów 
w przedsięwzięcia technologiczne o zasięgu globalnym. Dodatkowo, Emitent zamierza dokonywać za pośrednictwem 
zależnej spółki Midven Lab potencjalnych inwestycji lub przejęć firm informatycznych, których produkty lub usługi 
z segmentu IT będą mogły być wdrażane na poczet potencjalnych klientów, którym Emitent prowadził procesy doradcze. 
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5 Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta 
oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował 
w dokumencie informacyjnym. 

Debiutując na rynku NewConnect, Emitent przedłożył swoje plany rozwoju w dokumencie informacyjnym, które 
konsekwentnie cały czas są przez niego realizowane i w dalszym ciągu rozbudowywane. Działalność funkcjonowania 
spółki w dalszym ciągu opiera się na działalności doradztwa strategicznego oraz inwestycjach kapitałowych w podmioty 
związane z nowymi technologiami, która jest jednocześnie rozbudowywana o kompetencje realizacji usług IT poprzez 
grupowane przez siebie podmioty kapitałowe. 

6 Inicjatywy podejmowane przez Emitenta jakie w okresie objętym 
raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej 
działalności, w szczególności poprzez działania nastawione 
na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Midven S.A. w IV kwartale 2014 roku skupiał się na rozwoju działalności związanej z adaptowaniem możliwych 
podmiotów działających w obszarze nowych technologii w strukturach spółki kapitałowej, prowadząc zaawansowane 
prace w kierunku tworzenia i rozbudowy swoje grupy kapitałowej. 
 
1/  Bazując na przyjętej strategii przez Zarząd Spółki, Emitent zamierza coraz bardziej uczestniczyć w inkubowaniu 

rozwiązań technologicznych za pośrednictwem wytyczonych do tego funduszy inwestycyjnych, jak również 
dokonywania potencjalnych inwestycji kapitałowych w spółki o wysokim potencjale rozwoju z możliwością 
globalizacji danych produktów czy też usług wybranego podmiotu. 

 
2/  W okresie objętym raportem, Emitent dokonał inwestycji kapitałowej w fundusz technologiczny pod nazwą InQubit 

Sp. z o.o., wspólnie z giełdowym podmiotem Integer.pl SA z nakierowaniem na inwestycje w przedsięwzięcia 
w początkowej fazie inkubacji i rozwój tychże projektów technologicznych o potencjale globalnym. 

 
3/ W okresie objętym raportem, Emitent w dalszym ciągu prowadzi realizację projektu względem którego uzyskał 

dofinansowanie z Unii Europejskiej „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” . Projekt od strony IT 
jest realizowany przez firmę informatyczną, którą Emitent wybrał w ramach przetargu. Jednocześnie Emitent po 
nabyciu w II kwartale br. spółki Mizaco Sp. z o.o., nadzoruje względem przyznanego dofinansowania z Unii 
Europejskiej  także realizację projektu tworzenia zaawansowanego systemu zarządzania dokumentacją pomiędzy 
spółką a partnerami biznesowymi. Zarząd spółki Mizaco podpisał także stosowną umowę o wykonanie projektu 
z firmą informatyczną, zaś kwota dofinansowania projektu wynosi na poziomie 415.450,00 złotych.  

 
4/ Ważnym wydarzeniem względem realizacji strategii Emitenta było objęcie w IV kwartale br. udziałów w funduszu 

technologicznym pod nazwą InQubit Sp. z o.o., realizowanym wspólnie z giełdową spółką notowaną na GPW – 
Integer.pl SA. Założeniem funduszu są inwestycje w początkowym stadium inwestycyjnym w projekty i 
przedsięwzięcia technologiczne na skalę międzynarodową. Atutem przy finansowaniu projektów ma być możliwość 
ich wsparcia poprzez międzynarodową sieć paczkomatów należącą do Integer.pl SA, jeśli takowy produkt 
technologiczny będzie miał uzasadnienie względem wykorzystania potencjału sieci. 

 
5/ Emitent zakończył pracę nad portalem internetowym pod nazwą mBonds.pl względem którego uzyskał 

dofinansowanie z Unii Europejskiej pod nazwą „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Projekt 
jest skierowany do osób i firm zainteresowanych rynkiem obligacji korporacyjnych, względem uzyskiwania 
stosownych informacji o bieżących i archiwalnych emisjach ze strony spółek kapitałowych. 
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7 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania 
publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok 
w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie 
kwartalnym. 

Bazując na przyjętej i realizowanej strategii, Emitent podtrzymuje w kolejnych kwartałach dynamikę wzrostu spółki 
z jednoczesną rozbudową grupy kapitałowej. Jednocześnie ze względu na prowadzoną działalność oraz trudności 
oszacowania bezpośrednich przychodów z przyjętej działalności w danych kwartałach, Emitent zdecydował się nie 
publikować oficjalnie prognoz finansowych w 2014 roku. 

8 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem 
jednostek podlegających konsolidacji. 

Bazując na zmianach w strukturze posiadanego portfolio, w skład grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku 
wchodziły 2 zależne spółki kapitałowe podlegające konsolidacji. 
 
1/ Midven Lab Sp. z o.o. 
 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa 

Numer w rejestrze: KRS: 0000494653 

Przedmiot działalności: działalność inwestycyjna 

Udział Emitenta: 100% w kapitale zakładowym 
 
2/ Mizaco Sp. z o.o. 
 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa 

Numer w rejestrze: KRS: 0000498611 

Przedmiot działalności: usługi z zakresie rozwiązań IT w segmencie technologii mobilnych 

Udział Emitenta: 100% w kapitale zakładowym 
 
Emitent wskazuje, iż w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej, Midven S.A. jest bezpośrednim udziałowcem lub 
akcjonariuszem spółek stanowiących portfolio Emitenta powyżej progu 5% (pięć procent), tj.: 
 
1/ InQubit Sp. z o.o. – fundusz inwestycyjny dokonujący inwestycji w przedsięwzięcia technologiczne, którego 

udziałowcem jest także giełdowa spółka Integer.pl S.A.. Udział Emitenta w kapitale zakładowym to 23,50% udziałów 
(dwadzieścia trzy i pięćdziesiąt setnych procent). 

 
2/ Kancelaria Medius S.A. – spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, notowana na rynku NewConnect. Udział Emitenta 

w kapitale zakładowym to 7,77% akcji (siedem i siedemdziesiąt siedem setnych procent). 
 
3/ TNN Finance S.A. – spółka akcyjna z siedzibą w Sosnowcu. Udział Emitenta w kapitale zakładowym to 11,90% 

(jedenaście i dziewięć dziesiątych procent). 
 
4/ BLU Asset Management SKA – spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Udział Emitenta w kapitale 

spółki wynosi 10% (dziesięć procent). 
 
Emitent posiada także udziały lub akcje w spółkach kapitałowych poniżej progu 5% (pięć procent). W okresie objętym 
raportem, Prezes Zarządu Emitenta, Pan Andrzej Zając był Członkiem Rad Nadzorczych: Kancelaria Medius S.A. oraz 
TNN Finance S.A.  
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9 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, 
w przeliczeniu na pełne etaty. 

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent zatrudnia 1 osobę na pełny etat. Emitent dodatkowo 
współpracuje na zasadzie umów cywilnoprawnych z dwoma konsultantami, którzy wspierają procesy w segmencie usług 
finansowych na poczet klientów Emitenta. Ponadto Emitent współpracuje z szeregiem firm działających w obszarze 
usług doradczych.  
 

 
Andrzej Zając 

 
Prezes Zarządu Midven S.A. 



 

 

 


