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2. WYBRANE DANE O EMITENCIE
Nazwa

Montu Holding Spółka Akcyjna

Kraj

Polska

Siedziba

Warszawa

Adres siedziby

00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Nr KRS

0000330108

REGON

141800547

NIP

525-245-37-55

Telefon

+ 48 22 614 59 75

Strona www,
adres e-mail
Zarząd

www.montu.pl
biuro@montu.pl
Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Tadeusz Piętka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Rafał Bednarczyk – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Miller – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Mioduszewski – Członek Rady Nadzorczej
wakat – Członek Rady Nadzorczej

Ilość akcji

300.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1zł każda, w tym:


100.000 szt. akcji serii A



170.000 szt. akcji serii B



30.000 szt. akcji serii C
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3. PISMO ZARZĄDU
Szanowni Akcjonariusze,
Działając w imieniu Zarządu Montu Holding S.A. niniejszym przedstawiam Państwu jednostkowy
raport roczny Spółki za rok 2011. Szczegółowe dane finansowe zostały przedstawione w dalszej części
raportu, jak również w pozostałych załączonych dokumentach.
Podsumowując rok 2011 należy stwierdzić, że był to okres zdecydowanych zmian w działalności
Spółki. W dniu 19 sierpnia 2011r. Montu Holding S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect i z całą
pewnością można powiedzieć, że było to dla nas najważniejsze wydarzenie w mijającym roku. Na
początku 2011r Akcjonariusze oraz Rada Nadzorcza Spółki podjęli decyzję o wdrożeniu nowej
strategii dla Spółki opierającej się na budowie grupy firm świadczących usługi z zakresu
bezpieczeństwa dla podmiotów biznesowych (B2B). W tym celu Spółka zakupiła udziały w podmiocie
zależnym, przeprowadziła także kilkukrotnie rozmowy z podmiotami zainteresowanymi wejściem w
skład Grupy Kapitałowej Montu Holding S.A. Ze względu na rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami
właścicieli podmiotów akwirowanych a wycenami Spółek, w 2011r nie udało sfinalizować się żadnej
transakcji pozwalającej na rozbudowę grupy firm.
W roku 2011 Montu Holding S.A. w spółce zależnej prowadziło wzmożone działania ukierunkowane
na budowę rozpoznawalności zarówno marki jak i oferowanych produktów. W tym celu zbudowano
od podstaw zespół sprzedażowy i pion operacyjny oraz poniesiono wysokie nakłady finansowe na
działania sprzedażowe, skupiając się przede wszystkim na budowie zaufania i pozytywnych relacji z
klientami kluczowymi, głównie z sektora finansowego.
Na wynik finansowy w głównej mierze złożyła się utworzona rezerwa na ryzyko utraty wartości
udziałów spółki zależnej oraz wysokie koszty wejścia i utrzymania Spółki na rynku NewConnect.
Montu Holding S.A. będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej, stąd
też w zasadzie nie generuje przychodów z tytułu sprzedaży.
W bieżącym roku planowane są liczne zdarzenia prowadzące do rozbudowy Spółki oraz Grupy
Kapitałowej oraz poszerzenia zakresu jej działalności o nowe obszary związane z usługami
bezpieczeństwa finansowego dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz podmiotów SME.
Wobec powyższego Zarząd ma głęboką nadzieję, że Inwestorzy nadal będą darzyli Spółkę zaufaniem,
co przełoży się pozytywnie na wyniki osiągane przez Montu Holding S.A.

Z poważaniem,

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu
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4. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA
ROK 2011 WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI
PLN
Wyszczególnienie

Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) ze sprzedaży
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe

EUR*

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

8 300,00

0,00

1 879,19

0,00

-124 956,21

-17 796,51

-28 291,12

-4 493,73

-128 662,29

-18 264,60

-29 130,21

-4 611,92

-628 371,72

-12 344,15

-142 268,55

-3 116,97

-628 371,72

-12 344,15

-142 268,55

-3 116,97

-113 018,37

-1 326,24

-25 588,29

-334,88

-520 000,00

35 000,00

-117 732,29

8 837,71

599 500,00

0,00

135 731,75

0,00

-33 518,37

33 673,76

-7 588,84

8 502,83

0,00

0,00

0,00

0,00

49 976,54

41 090,65

11 315,10

10 375,64

0,00

0,00

0,00

0,00

44 281,21

7 376,95

10 025,63

1 862,73

-7 842,42

15 529,30

-1 775,59

3 921,24

300 000,00

100 000,00

67 922,48

25 250,61

57 818,96

15 561,35

13 090,69

3 929,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Wybrane dane finansowe ostały przeliczone na EURO według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego:
Na dzień 31.12.2010 – 3,9603
Na dzień 31.12.2011 – 4,4168
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5. ROCZNE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
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BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01.2011-31.12.2011 R. WRAZ Z DANYMI
PORÓWNYWALNYMI
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01.2011-31.12.2011 R. WRAZ Z DANYMI
PORÓWNYWALNYMI
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.01.2011-31.12.2011 R. WRAZ Z
DANYMI PORÓWNYWALNYMI
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
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6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MONTU HOLDING S.A. W
ROKU OBROTOWYM 2011
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7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd Spółki Montu Holding S.A. (dalej „Spółka”) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 i dane porównywalne za rok obrotowy 2010
sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Montu Holding S.A. oraz jej wynik finansowy,
a także Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 zawiera prawdziwy obraz
sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
W imieniu Zarządu Spółki:

Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Montu Holding S.A. (dalej „Spółka”) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych tj.: ADF Lidmar z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. Czarnieckiego 71, wpisany
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2070, nr w
rejestrze biegłych rewidentów 9323, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Montu
Holding S.A. za rok obrotowy 2011, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd
oświadcza, iż biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spełnia warunki
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
krajowego.
W imieniu Zarządu Spółki:

Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu
27 | S t r o n a

Montu Holding S.A.

RAPORT ROCZNY ZA 2011r

8. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO Z BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO MONTU HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY 2011
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9. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD DOBRYCH
PRAKTYK
Informacja w sprawie przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010
Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku z późn. zm. p.t. pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
NewConnect" zgodnie z § 5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

l.p.
1

2

3

Zasada
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną
politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji
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,
wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody
komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie
obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na
stronie internetowej.
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw
spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
zamieszcza na niej:
1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona
startowa),

2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju
działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej
przychodów,

3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem
pozycji emitenta na tym rynku,

Stosowanie
zasady w Spółce
TAK/NIE

Komentarz

Emitent stosuje wszystkie zapisy tego
punktu z wyłączeniem transmisji obrad
walnego zgromadzenia za pośrednictwem
Internetu, rejestracji przebiegu obrad i
upubliczniania go na swojej stronie
internetowej. W opinii Zarządu koszty
związane z techniczną obsługa transmisji
oraz rejestracji posiedzeń walnego
zgromadzenia spółki są niewspółmiernie
wysokie w stosunku do możliwych do
osiągnięcia korzyści.

TAK

TAK
TAK

TAK

Na stronie internetowej Emitenta nie jest
wskazany rodzaj działalności, z której
Spółka uzyskuje najwięcej przychodów,
jednak informacje te znajdują się w
raportach EBI, które Spółka publikuje na
swojej stronie internetowej.

TAK

4 życiorysy zawodowe członków organów spółki,
TAK

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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TAK

7 zarys planów strategicznych spółki,
TAK

8 opublikowane prognozy wyników finansowych na
bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych
prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku
gdy emitent publikuje prognozy),
9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w
wolnym obrocie,
10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w
spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,
11 (skreślony)

TAK

TAK
TAK

13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji
finansowych raportów okresowych, dat
walnych zgromadzeń, a także spotkań z
inwestorami i analitykami oraz konferencji
prasowych,
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,
15 (skreślony)

TAK

19

20

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,
Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję
animatora akcji emitenta,

Informacje takie zawarte są w raportach
EBI, które Emitent zamieszcza na swojej
stronie internetowej.

TAK

12 opublikowane raporty bieżące i okresowe,

16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania,
17 informację na temat powodów odwołania walnego
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz
z uzasadnieniem,
18 informację o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Na stronie internetowej Emitenta nie są
bezpośrednio
wskazane
plany
strategiczne Spółki, jednak informacje te
znajdują się w raportach EBI, które
Emitent publikuje na swojej stronie
internetowej.

TAK

TAK

Informacje te zawarte są w raportach EBI
zamieszczonych na stronie internetowej
Emitenta.
Informacje
o
Walnych
Zgromadzeniach zawsze widnieją na
stronie startowej Emitenta.
Dotychczas Emitent nie odnotował tego
typu zdarzeń. W przypadku wystąpienia
opisanych
zdarzeń
korporacyjnych
Emitent niezwłocznie zamieści tego typu
informację.

Dotychczas nie zanotowano oficjalnych
pytań. W przypadku, gdyby pojawiły się
oficjalne pytania Emitent opublikuje taką
informację.

TAK
TAK

Dotychczas Emitent nie odnotował tego
typu zdarzeń. W przypadku wystąpienia
opisanych
zdarzeń
korporacyjnych
Emitent niezwłocznie zamieści tego typu
informację.

TAK

TAK
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21

Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki,
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

22

(skreślony)

4

5

6

7

8

9

1

2

10

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być
zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do
tych informacji. Emitent powinien dokonywać
aktualizacji informacji umieszczanych na stronie
internetowej. W przypadku pojawienia się nowych,
istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany
informacji umieszczanych na stronie internetowej,
aktualizacja powinna zostać przeprowadzona
niezwłocznie.
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.
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.
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.
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.
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy
dostęp do wszelkich dokumentów i informacji
niezbędnych do wykonywania obowiązków
Autoryzowanego Doradcy.
Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego
Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu
świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w
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TAK

TAK

TAK

TAK
Z wyłączeniem
GPWInfoStrefa

W
ocenie
Zarządu
informacje
przekazywane za pośrednictwem własnej
strony oraz publikowanych raportów EBI
są wystarczające do oceny spółki przez
inwestorów.

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Dotychczas Zarząd oraz Rada Nadzorcza
Emitenta
nie
pobierała
żadnych
wynagrodzeń. W przypadku wystąpienia
opisanych zdarzeń Emitent niezwłocznie
zamieści tego typu informację.
Zgodnie z ustaleniami z Autoryzowanym
Doradcą, wynagrodzenie traktowane jest
jako informacja poufna.

TAK
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składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
zgromadzenia.
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować
publicznie dostępne spotkanie z inwestorami,
analitykami i mediami.

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.
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.
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 spółek handlowych
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.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie
warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed
dniem ustalenia prawa do dywidendy.

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,
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NIE

Dotychczas Emitent nie organizował
otwartych spotkań z inwestorami,
analitykami oraz mediami. W przypadku
uzasadnionych zdarzeń Zarząd podejmie
decyzję o zorganizowaniu takiego
spotkania.

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Dotychczas
zdarzenia.

nie

odnotowano

takiego

Dotychczas Emitent nie odnotował tego
typu zdarzeń. W przypadku wystąpienia
opisanych
zdarzeń
korporacyjnych
Emitent niezwłocznie zamieści tego typu
informację.
Dotychczas Emitent nie odnotował tego
typu zdarzeń.

W chwili obecnej zasada publikowania
raportów
miesięcznych
nie
jest
stosowana przez Emitenta. Z uwagi na
fakt, iż publikowane raporty bieżące i
okresowe zapewniają akcjonariuszom i
inwestorom dostęp do kompletnych i
wystarczających informacji dających
pełny obraz sytuacji spółki. W chwili
obecnej Zarząd Spółki nie widzi
konieczności
publikacji
raportów
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• 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.
W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku
informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3
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
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miesięcznych.

TAK
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