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1. Podsumowanie I kwartału 2022 r.

Działalność podstawowa*:

● W ramach podstawowej działalności w okresie 01.01.2022-31.03.2022 Emitent odnotował
następujące zdarzenia:

◦ Obrót za pierwszy kwartał na projektach z działalności reklamowej wyniósł  743 681,04 zł
brutto

◦ Emitent podpisał kontrakt na wynajem nośników z Grupa Polska Billboardy do realizacji
do 31.03.2023 o wartości 73 500 zł brutto

* Zarząd Emitenta podjął decyzję o nieujawnianiu nazw i danych tych kontrahentów, którzy nie wyrazili
na to jednoznacznej zgody, ze względu na poufny charakter usług Emitenta wobec działań
kontrahentów.

Działalność nowych projektów rozwojowych:

W I kwartale 2022 r. miały miejsce następujące główne zdarzenia dotyczące projektów
rozwojowych Emitenta:

● I kwartał to kolejne przyspieszenie pozycji aplikacji Wpadaj.pl na rynku Calendar as a
Service. Baza salonów, które zarejestrowały się w aplikacji Wpadaj.pl (od początku
działalności) wyniosła na koniec kwartału 3 117 salonów, co stanowi wzrost o 19% w
w ujęciu kwartalnym. W samym I kwartale 2022 roku przybyło 501 salonów vs. 615 w
kwartale poprzednim.

● Liczba zarejestrowanych w tym czasie wizyt w ramach Wpadaj.pl wzrosła skokowo i
wyniosła ponad 120 tys., co oznacza że była o 45% wyższa niż w IV kwartale 2021
roku. Przełożyło się to na ponad 169 tys. wysłanych smsów.

● Emitent odnotował także w tym kwartale rekordową ilość migracji użytkowników
B2B z innych konkurencyjnych systemów kalendarzowych, pomimo ograniczenia
wydatków na akwizycję online (ponad 45 migracji).

● Emitent w czasie I kwartału kontynuował także analizę i prace projektowe nad
rozszerzeniem dostępności i funkcjonalności aplikacji Wpadaj.pl na inne branże
(projekt Wpadaj Lite). Emitent docelowo uważa rozszerzanie zasięgów Wpadaj.pl na
inne branże za kluczowy aspekt wzrostu wartości aplikacji oraz jej monetyzacji.

● Kontynuowane były także prace nad tzw. pogłębianiem lead’ów (aktywizacją userów
B2B) poprzez działania Customer Service (kanał offline) oraz automatyzację
marketingu (kanał online).

● Ogół działań i tendencji w rozwoju aplikacji Wpadaj.pl przełożył się na rekordowy
poziom monetyzacji w I kwartale 2022 i wzrost przychodów z samych pakietów SMS o
ponad 34% w ujęciu kwartał do kwartału. Zarząd Emitenta ocenia bardzo dynamiczny
przyrost używalności aplikacji Wpadaj.pl w ostatnich miesiącach jako bardzo dobrze
rokujący na nadchodzące kwartały w kontekście dalszej komercjalizacji i wzrostu
przychodów z aplikacji dla Emitenta. Jako powód wzrostów Wpadaj.pl Emitent widzi
głównie relatywnie duże niezadowolenie z innych podobnych systemów wśród
migrujących klientów, poszukiwanie tańszych oraz bardziej elastycznych aplikacji
kalendarzowych, pozytywne efekty marketingu szeptanego (polecenia) oraz ogólny
wzrost zainteresowania tego typu aplikacjami na rynku.

● Emitent kontynuował także w I kwartale działania ukierunkowane na pozyskiwanie
klientów zewnętrznych dla oferowanych przez zespół IT emitenta usług tworzenia
aplikacji mobilnych, działań SEO, UX/UI oraz tworzenia stron internetowych.
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Koncentracja kładziona była przede wszystkim na zbieranie leadów oraz selektywne
ich ofertowanie oraz wypracowywanie standardów ofertowych dla BSH SA jako
dostarczyciela usług IT. Prace poskutkowały pierwszym kontraktem na kreacje i
utrzymanie storny internetowej. Emitent wysłał ponadto kilkanaście innych ofert.

● Emitent dokonał w dniu 8 lutego 2022 sprzedaży wszystkich 51% udziałów w spółce
Infloo sp. z o.o.. Sprzedaż jest wynikiem zmiany strategii rozwoju Spółki oraz
koncentracji przede wszystkim na rozwoju Wpadaj.pl, Wpadaj Lite oraz usługach
softwarehouse w kontekście projektów rozwojowych.

2. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: Bridge Solutions Hub S.A.

Siedziba: Warszawa

Adres siedziby: ul. Zygmunta Vogla 2A , 02-963 Warszawa

Adres korespondencyjny: ul. Zygmunta Vogla 2A , 02-963 Warszawa

NIP: 5222967030

REGON: 142524552

KRS: 0000887045

Telefon +48 22 400 44 66

Adres poczty elektronicznej: biuro@bshub.pl

Adres strony internetowej: www.bshub.pl

Zarząd:

● Paweł Cylkowski – Prezes Zarządu

● Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

● Joanna Kasperska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

● Ludwik Sobolewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

● Krzysztof Goluba – Członek Rady Nadzorczej

● Bolesław Porolniczak - Członek Rady Nadzorczej

● Jakub Lutek - Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podstawowymi elementami działalności Spółki są:

1) szeroko pojęte usługi marketingu, w tym w szczególności:
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a) Outdoor - zakup, wynajem powierzchni reklamowych, jak również wszystkie prace związane z
obsługą kampanii marketingowych na tychże nośnikach;

b) Media - usługi związane z kompleksową realizacją kampanii mediowych/reklamowych w
następujących kanałach: telewizja, radio, prasa, internet (digital, GoogleAds, aplikacje,
FacebookAds), mobile, prowadzenie kont w mediach społecznościowych oraz kompleksowa
usługa Performance Marketing w sieci internetowej dla klientów zewnętrznych;

2) Rozwój oraz komercjalizacja własnych projektów technologicznych (obecnie naczelny -
Wpadaj.pl) oraz związanych z tym nowych modeli przychodowych związanych z dynamicznie
rosnącym rynkiem ecommerce w oparciu o model Calendar-as-a-Service;

3) Szeroko pojęte usługi informatyczne dla podmiotów zewnętrznych.

3. Oświadczenie Zarządu Spółki

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
dotyczące informacji finansowych i danych za IV kwartał 2021 r.

Zarząd Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”))
przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe okresowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022
r., na który składają się:

a) bilans,

b) rachunek zysków i  strat

c) rachunek  przepływów pieniężnych

d) zestawienie  zmian  w  kapitale  własnym

wraz z danymi porównawczymi za ten sam okres w roku 2021 r.

Zarząd Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego
najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Paweł Cylkowski

Prezes Zarządu Bridge Solutions Hub S.A.

Karol Wilczko

Wiceprezes Zarządu Bridge Solutions Hub S.A.

Warszawa, 10.05.2022
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4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych
zasadach polityki rachunkowości

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz
sposób sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jaki przyjęty został przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego za III kwartał 2021 roku:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień bilansowy i

wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o

dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty

rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek zgodnych z

okresem ekonomicznej użyteczności składników majątku, określonej w polityce

rachunkowości Spółki.

2. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób:

● krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg

rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na

dzień bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej,

● należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z

uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość; pożyczki udzielone i należności

własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą
efektywnej stopy procentowej,

● aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości

skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, z

uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,

● aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem

odpisów aktualizujących ich wartość,

3. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem

(statutem). Spółka tworzy następujące kapitały własne:

● kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz

wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej,

● kapitał zapasowy,

● zysk(strata) z lat ubiegłych – stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach

poprzednich, która zostanie pokryta zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach

sprawozdawczych,

● zysk/strata netto roku obrotowego – stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i

strat.

Koszty wyemitowania instrumentów związanych z kapitałem własnym są księgowane jako

zmniejszenie kapitału.

Do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału kwoty wniesione przez udziałowców są
prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe kapitały rezerwowe.

4. Zobowiązania finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o

krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za

pomocą stopy procentowej, przypisanej temu zobowiązaniu, wartość bieżąca przyszłych
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przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty

wymaganej zapłaty.

5. Przychody ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli usług. Przychód ze

sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek

od towarów i usług.

6. Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością
Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych.

7. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

prawnych oraz naliczony podatek odroczony.

Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego, w jakim
ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, Spółka sporządza rachunek zysków i strat w
wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza
metodą pośrednią.

Poniżej przedstawiono zmiany zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do raportu rocznego za
2020 r.:

1. Okres ekonomicznej użyteczności składników pozostałych wartości
niematerialnych i prawnych zmieniony z 5 lat na 7 lat.

2. Emitent rozpoczął tworzenie rezerw i ustalanie aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.

3. Koszty wyemitowania instrumentów związanych z kapitałem własnym są
księgowane jako zmniejszenie kapitału własnego.

4. Emitent rozpoczął sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą
pośrednią.

5. Dane finansowe jednostkowe:

5.1 Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa 2022-03-31 31.03.2021

A. Aktywa trwałe 2 049 597,07 1 265 335,67

A. I. Wartości niematerialne i prawne 1 326 010,22 -

A. I. 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

A. I. 2. Wartość firmy

A. I. 3. Inne wartości niematerialne i prawne 778 415,44
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A. I. 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 547 594,78

A. II. Rzeczowe Aktywa Trwałe 572 586,85 284 393,86

A. II. 1. Środki trwałe 572 586,85 191 475,97

A. II. 2. Środki trwałe w budowie

A. II. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 92 917,89

A. III. Należności długoterminowe - -

A. III. 1. Od jednostek powiązanych

A. III. 2.
Od pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

A. III. 3. Od pozostałych jednostek

A. IV. Inwestycje długoterminowe 151 000,00 980 941,81

A. IV. 1. Nieruchomości

A. IV. 2. Wartości niematerialne i prawne 829 941,81

A. IV. 3. Długoterminowe aktywa trwałe 151 000,00 151 000,00

A. IV. 4. Inne inwestycje długoterminowe

A. V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -

A. V. 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

A. V. 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 2 483 901,52 3 524 985,35

B. I. Zapasy - -
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B. I. 1. Materiały

B. I. 2. Półprodukty i produkcja w toku

B. I. 3. Produkty gotowe

B. I. 4. Towary

B. I. 5. Zaliczki na poczet dostaw

B. II. Należności krótkoterminowe 195 673,73 98 574,37

B. II. 1. Należności od jednostek powiązanych

B. II. 2.
Należności od pozostałych jednostek, w których

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

B. II. 3. Należności od pozostałych jednostek 195 673,73 98 574,37

B. III. Inwestycje krótkoterminowe 2 284 634,25 3 420 428,83

B. III. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 284 634,25 3 420 428,83

B. III. 2. Inne inwestycje krótkoterminowe

B. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 593,54 5 982,15

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)

D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA RAZEM 4 533 498,59 4 790 321,02

5.2 Bilans – Pasywa

Bilans - Pasywa 2022-03-31 31.03.2021

A. Kapitał własny 3 866 823,84 4 025 605,62
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A. I. Kapitał podstawowy 1 505 000,00 1 505 000,00

A. II. Kapitał zapasowy 2 465 901,31 1 932 844,50

A. III. Kapitał z aktualizacji wyceny

A. IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 692 449,48

A. V. Zysk/Strata z lat ubiegłych -369 853,99 585 077,18

A. VI. Zysk/Strata netto -426 672,96 2 683,94

A. VII.
Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku

obrotowego

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 666 674,75 764 715,40

B. I. Rezerwa na zobowiązania - -

B. I. 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego

B. I. 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

B. I. 3. Pozostałe rezerwy

B. II. Zobowiązania długoterminowe 199 505,41 66 387,38

B. II. 1. Wobec jednostek powiązanych

B. II. 2.
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

B. II. 3. Wobec pozostałych jednostek 199 505,41 66 387,38

B. III. Zobowiązania krótkoterminowe 467 169,34 519 393,17

B. III. 1. Wobec jednostek powiązanych

B. III. 2.
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

posiada zaangażowanie w kapitale

B. III. 3. Wobec pozostałych jednostek 467 169,34 519 393,17

B. III. 4. Fundusze specjalne

10



B. IV. Rozliczenia międzyokresowe - 178 934,85

B. IV. 1. Ujemna wartość firmy

B. IV. 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - 178 934,85

PASYWA RAZEM 4 533 498,59 4 790 321,02

5.3 Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
01.01.2022-

31.03.2022

01.01.2021-

31.03.2021

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 638 472,97 807 789,51

- w tym od jednostek powiązanych

A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 638 472,97 807 789,51

A. II. Zmiana stanu produktów

A. III.
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby

jednostki

A. IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej 1 058 068,94 845 512,64

B. I. Amortyzacja 59 487,30 3 109,35

B. II. Zużycie materiałów i energii 7 083,52 41 672,69

B. III. Usługi obce 809 412,16 569 359,50

B. IV. Podatki i opłaty, w tym: - 0,88

B. V. Wynagrodzenia 148 117,91 185 257,70

B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 26 009,69 33 518,89

B. VII. Pozostałe koszty 7 958,36 12 593,63

B. VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
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C. Zysk/Strata ze sprzedaży -419 595,97 -37 723,13

D. Pozostałe przychody operacyjne 457,37 49 877,19

D. I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 49 876,75

D. II. Dotacje

D. III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

D. IV. Pozostałe przychody operacyjne 457,37 0,44

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,10 2,04

E. I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

E. II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

E. III. Pozostałe koszty operacyjne 0,10 2,04

F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej -419 138,70 12 152,02

G. Przychody finansowe - -

G. I. Dywidendy i udziały w zyskach

G. I. a. od jednostek powiązanych, w tym:

G. I. b. od jednostek pozostałych, w tym:

G. II. Odsetki uzyskane - -

G. III. Zysk ze zbycia inwestycji

G. IV. Aktualizacja wartości inwestycji

G. V. Inne

H. Koszty finansowe 7 534,26 817,08

H. I. Odsetki, w tym: 55,27 173,19

H. II.
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w

tym:

H. III. Aktualizacja wartości inwestycji

H. IV. Pozostałe 7 478,99 643,89

I. Zysk/Strata brutto -426 672,96 11 334,94
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J. Podatek dochodowy od osób prawnych - 8 651,00

K.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty)

L. Zysk/strata netto -426 672,96 2 683,94

5.4 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Rachunek przepływów

pieniężnych (metoda

pośrednia)

01.01.2022-

31.03.2022

01.01.2021-

31.03.2021

A.

Przepływy pieniężne netto z

działalności operacyjnej -

metoda pośrednia

-371 687,28 -283 737,60

A. I. Zysk (strata) netto -426 672,96 2 683,94

A. II. Korekty razem: 54 985,68 -286 421,54

A. II. 1. Amortyzacja 59 487,30 3 109,35

A. II. 2.
Zyski (straty) z tytułu różnic

kursowych

A. II. 3.
Odsetki i udziały w zyskach

(dywidendy )
55,27

A. II. 4.
Zysk (strata) z działalności

inwestycyjnej
-49 876,75

A. II. 5. Zmiana stanu rezerw

A. II. 6. Zmiana stanu zapasów -10 185,00

A. II. 7. Zmiana stanu należności 148 414,05 61 546,81
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A. II. 8.

Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, z wyjątkiem

pożyczek i kredytów

-182 129,18 -196 257,17

A. II. 9.
Zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych

39 343,24 -104 943,78

A. II. 10. Inne korekty

A. III.
Przepływy pieniężne netto z

działalności operacyjnej (I + II)
-371 687,28 -283 737,60

B.

Przepływy środków

pieniężnych z działalności

inwestycyjnej

-144 490,29 2 469 625,18

B. I. Wpływy - 3 050 000,00

B. I. 1.

Zbycie wartości niematerialnych

i prawnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych

B. I. 2.

Zbycie inwestycji w

nieruchomości oraz wartości

niematerialne i prawne

3 050 000,00

B. I. 3.
Zbycie aktywów finansowych, z

tego:

B. I. 4. Inne wpływy inwestycyjne

B. II. Wydatki 144 490,29 580 374,82

B. II. 1.

Nabycie wartości

niematerialnych i prawnych oraz

rzeczowych aktywów trwałych

B. II. 2.

Inwestycje w nieruchomości

oraz wartości niematerialne i

prawne

144 490,29 429 374,82

B. II. 3. Na aktywa finansowe, w tym: 151 000,00
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B. II. 4. Inne wydatki inwestycyjne

B. III.
Przepływy pieniężne netto z

działalności inwetycyjnej (I - II)
-144 490,29 2 469 625,18

C.

Przepływy środków

pieniężnych z działalności

finansowej

-23 486,11 200 000,00

C. I. Wpływy - 200 000,00

C. I. 1.

Wpływy netto z emisji akcji

(wydania udziałów) i innych

instrumentów kapitałowych oraz

dopłat do kapitału

C. I. 2. Kredyty i pożyczki 200 000,00

C. I. 3.
Emisja dłużnych papierów

wartościowych

C. I. 4. Inne wpływy finansowe

C. II. Wydatki 23 486,11 -

C. II. 1.
Nabycie akcji (udziałów)

własnych

C. II. 2.
Dywidendy i inne wypłaty na

rzecz właścicieli

C. II. 3.

Inne, niż wypłaty na rzecz

właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku

C. II. 4. Spłaty kredytów i pożyczek 23 430,84

C. II. 5.
Wykup dłużnych papierów

wartościowych

C. II. 6.
Z tytułu innych zobowiązań
finansowych

C. II. 7. Płatności zobowiązań z tytułu
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umów leasingu finansowego

C. II. 8. Odsetki 55,27

C. II. 9. Inne wydatki finansowe

C. III.
Przepływy pieniężne netto z

działalności finansowej (I - II)
-23 486,11 200 000,00

D.
Przepływy pieniężne netto

(A.III+B.III+C.III)
-539 663,68 2 385 887,58

E.
Bilansowa zmiana stanu

środków pieniężnych, w tym
-539 663,68 2 385 887,58

F.
Środki pieniężne na początek

okresu
1 811 892,45 557 067,27

G.
Środki pieniężne na koniec

okresu (D+F), w tym
1 272 228,77 2 942 954,85

5.4 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale

(funduszu) własnym

01.01.2022-31.

03.2022

01.01.2021-31.

03.2021

I.
Kapitał (fundusz) własny na początek

okresu (BO)
4 303 992,80 4 022 921,68

I.a.
Kapitał (fundusz) własny na początek

okresu (BO), po korektach
4 303 992,80 4 022 921,68

I. a. 1.
Kapitał (fundusz) podstawowy na

początek okresu
1 505 000,00 1 505 000,00

I. a. 2.
Kapitał (fundusz) zapasowy na

początek okresu
2 465 901,31 1 932 844,50
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I. a. 3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

na początek okresu

I. a. 4.
Pozostałe kapitały (fundusze)

rezerwowe na początek okresu
692 449,48

I. a. 5.
Zysk (strata) z lat ubiegłych na

początek okresu
-369 853,99 632 171,74

I. a. 6. Wynik finansowy netto -426 672,96 2 683,94

II.
Kapitał (fundusz) własny na koniec

okresu - roku obrotowego (BZ)
3 866 823,84 4 025 605,62

III.

Kapitał (fundusz) własny po

uwzględnieniu proponowanego

podziału zysku (pokrycia straty)

3 866 823,84 4 025 605,62

6. Komentarz Spółki na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność
spółki, jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w I kwartale 2022 r.

W I kwartale zaistniały następujące istotne wydarzenia dotyczące emitenta:

● Emitent dokonał sprzedaży 51% udziałów w spółce Infloo sp. z o.o. na rzecz p.
Fabiana Żwirko. Transakcja miała miejsce dnia 8 lutego 2022 r.

● W dniu 10.02.2022 Emitent otrzymał odmowną decyzję Krajowego Rejestru
Sądowego ws. wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału Spółki wynikającą z
przeprowadzonej w 2021 r. emisji akcji serii B. Powodem odmowy był błąd we
wniosku w sekcji dot. podwyższenia kapitału. Emitent, poprzez kancelarię prawną,
której delegował reprezentację przed KRS, podjął niezwłoczne działania, w tym
szeroko zakrojone konsultacje prawne, w celu usunięcia błędów we wniosku i
ponownego złożenia poprawionego wniosku przez Sądem. Biorąc pod uwagę fakt, że
był to drugi zwrot oryginalnego wniosku, Emitent kontynuując procedowanie
wniosku opierał się na stanowisku, że ww. zwrot wniosku nastąpił na skutek braków
uprzednio niewskazanych, a zatem zachodzi sytuacja określona w art. 19 ust. 10
ustawy o KRS. Pismo Przewodnie dot. Wniosku o Zaliczenie zostało złożone
niezwłocznie w dniu 16 lutego 2022 r.

● Emitent niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji Sądu o wpisie
podwyższonego kapitału, ma zamiar przystąpić do złożenia Dokumentu
Informacyjnego przed GPW S.A. ws. dopuszczenia obu serii akcji Emitenta (A i B) do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) NewConnect.
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W IV kwartale 2021 roku Spółka osiągnęła 638.472,97 zł netto przychodów ze sprzedaży i jest to
wynik gorszy od analogicznego okresu 2020 roku o ok. 19%. Działalność operacyjna Spółki w I
kwartale 2022 roku zamknęła się stratą w wysokości 419.138,7 zł, a strata netto wyniosła 426.672,96
zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego Emitent osiągnął odpowiednio zysk w wysokości
12.152,02 zł oraz 2.683,94 zł. Pogorszenie wyniku operacyjnego w ujęciu rok do roku jest wynikiem
spadku przychodów z podstawowej działalności Emitenta przy jednoczesnym wzroście nakładów na
usługi obce (w tym marketingowe) w związku z zarówno działalnością podstawową oraz dalszym
dynamicznym rozwojem aplikacji Wpadaj.pl (B2B oraz B2C). Poziom kosztów usług obcych wzrósł o
42% rok do roku. Koszty wynagrodzeń spadły w międzyczasie o 20%.

Jednocześnie należy zauważyć, że bardzo obiecujące dynamiki rozwoju aplikacji Wpadaj.pl (opisane
w pkt.1 sekcja “Działalność nowych projektów rozwojowych” niniejszego raportu) pozwalają
zakładać, że regularnie rosnące przychody z aplikacji będą w coraz większym stopniu pozwalały
pokrywać bieżące koszty wynagrodzeń i usług obcych, związanych z utrzymaniem i rozwojem
aplikacji oraz prowadzeniem działalności podstawowej.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji
oraz jednostek nieobjętych konsolidacją.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

8. Wskazanie przyczyn nie sporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot
dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej
nie objętej konsolidacją.

Nie dotyczy.

9. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją,
zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy.

10. Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz spółki odnośnie stopnia realizacji
planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram.

W I kwartale 2022 r. działania Emitenta koncentrowały się na realizacji następujących celów emisji:

● Zwiększenie skali akwizycji użytkowników aplikacji Wpadaj.pl (zarówno salonów oraz
szukających usług tychże salonów);

● Rozwój (development kodu, UI oraz UX design) funkcjonalności silnika kalendarza/modułu
CRM Wpadaj.pl.

● Development kodu IT oraz komercjalizacja projektu pod roboczą nazwą Wpadaj.pl Lite,
będącego uproszczoną formą kalendarza do umawiania spotkań oraz komunikacji z
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klientami (do zastosowania w wielu branżach)

11. Prognozy finansowe

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2022 rok.

12. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w
przedsiębiorstwie.

W I kwartale 2022 r. Emitent nie prowadził ani nie ubiegał się o wsparcie z żadnych projektów
inwestycyjnych wspieranych przez programy rządowe lub europejskie ukierunkowane na rozwój
innowacyjności.

Emitent jest beneficjentem subwencji finansowej w ramach programu Tarczy Finansowej PFR 1.0 i
dokonuje jej regularnych spłat wg. harmonogramu. Łączna kwota subwencji wynosiła 374 897 zł i
decyzją PFR S.A. została umorzona w 50%.

13. Struktura akcjonariatu

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest:

Akcjonariusz Liczba akcji
Udział w
kapitale

Liczba
głosów

Udział w
głosach

Vithea sp. z o.o. 572 150 38,02% 572 150 38,02%

Violeta Sowa-Łaszkiewicz 301 250 20,02% 301 250 20,02%

Fabian Żwirko 225 750 15% 225 750 15%

Paweł Cylkowski 145 500 9,7% 145 500 9,7%

14. informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Zatrudnienie u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2021 wyniosło 8,26  etatu.
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