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List Prezesa Zarządu  

Szanowni Państwo.  

 W dniu dzisiejszym przedstawiam Państwu raport za IV kwartał  
2015. Spółki Your Image S.A.  

W minionym kwartale sporo się dzia ło dzięki podjętym 
wcześniejszym decyzją o przejęciach firm z sektora PR jak i sektora 
Informatycznego.  

W tym kwartale poświęciliśmy sporo czasu na procedury przejęć jak 
i na wstępnym dostosowaniu nowych jednostek do wspólnego dalszego 
rozwoju. 

Wiele pracy przed nami, realizujemy założenia handlowe oraz 
wzmacniamy dalszy rozwój firmy. Poszukujemy kolejnych partnerów do 
rozwoju spółki w zaplanowanych obszarach.  

Zachęcam do analizy przedstawionych danych. 
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2. Dane ewidencyjne  

Spółka Your Image S.A. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 
KRS 0000381296 

Adres: 
02-515 Warszawa 
ul. Puławska 11 
Tel: 22 188 18 80 

Adres korespondencyjny: 
40-014 Katowice 
ul. Słowackiego 12/4 
Tel. 32 445 35 56 

15.02.2016 r. w Zarządzie zasiadał:  

Kamil Kita – Prezes Zarządu 

15.02.2016 r. w Radzie Nadzorczej zasiadali: 

Tomasz Jańczak – Członek Rady Nadzorczej  

Adrian Tabor – Członek Rady Nadzorczej 

Małgorzata Katarzyna Zawadzka – Członek Rady Nadzorczej 

Tatiana Wątor-Kurkowska – Członek Rady Nadzorczej 

Małgorzata Wójcik– Członek Rady Nadzorczej 
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3. Struktura akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu na dzień 15.02.2016: 

4. Informacje istotne od ostatniego raportu kwartalnego. 

Your Image S.A. (YOU): Nabycie udziałów Infox Henryk 
Kopiec sp. z o.o. (raport nr 5/2016 ) 

Your Image S.A. (YOU): Dojście do skutku emisji akcji serii G 
(raport nr 2/2016 ) 

Your Image S.A. (YOU): Dojście do skutku emisji akcji serii F 
(raport nr 1/2016 ) 

Your Image S.A. (YOU): Pozytywna weryfikacja GPW  wyjście 
z segmentu NewConnect High Liquidity Risk (raport nr 
29/2015 ) 

Spółka czeka jeszcze na podpisanie nabycia udziałów spółki Telma 
Communications Agency, które powinno nastąpić do końca marca 2016 r.  
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5. Oferta usług  

 
. 
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6 . 

Informacje na temat zatrudnienia 

W okresie 01.10.2015 – 31.12.2015 w firmie Your Image S.A. 
zatrudnionych było 4 osób, zatrudnienie wynosiło 3 i 3/8 etatu. 
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7. Wybrane dane finansowe  

. 
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8. Komentarz Zarządu do wyników 

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółek notowanych na rynku 
NewConnect, Zarząd Your Image S.A. publikuje jednostkowe wyniki 
finansowe spółki za IV kwartał 2015 roku. 

Przychody netto ze sprzedaży  

w IV kwartale 2015 roku wyniosły 224 616,58  zł (narastająco 685 018,18 
zł).  

Przychody netto ze sprzedaży 
w IV kwartale 2014 r. wyniosły 248 504,63 zł zaś (narastająco 615 
864.96 zł) 

Przychód narastająco ze sprzedaży był o 10% wyższy niż zeszłoroczny, a 
w czwartym kwartale o 24 000 PLN niższy niż w analogicznym okresie.  

Łączne przychody spółki narastająco 685 018,18 PLN. 

Zysk ze sprzedaży 

Zysk ze sprzedaży w IV kwartale 2015 roku wyniósł 109 923.94 zł 

(narastająco 280 718,67 zł).  

W analogicznym okresie roku 2014 zysk na 
sprzedaży wyniósł 71 480,52 zł (narastająco 38 428,16 zł). 

Jak widać po IV kwartale zysk spółki narastająco zwiększył się 7 - krotnie. 
Jest to wynik ustabilizowania przychodów spółki obniżeniu kosztów spółki 
jak i zdobywaniu coraz większych jednostkowo klientów.  
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Amortyzacja 
w IV kwartale 2015 roku wyniosła 31 739,20  zł (narastająco 
83 196,63 zł) natomiast w IV kwartale 2014 roku wyniosła 17 326,11 zł 
(narastająco 95 069,03  zł). 

Amortyzacja narastająco utrzymuje się na nieznacznie niższym poziomie. 

Metody wyceny: 

a)      środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a 
także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

  
b)      środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów 

pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości, 

  
c)       udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje 

zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 

  
d)      inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) 

rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) 
rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,  
a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje 
aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej, 

  
e)      rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen 

nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

  
f)       należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej 

zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 
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g)      zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym 
zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z 
umową następuje drogą wydania aktywów finansowych 
innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty 
finansowe - według wartości godziwej, 

  
h)      rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej 

wartości, 
  

i)        kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i 
pasywa - w wartości nominalnej. 

9. Stanowisko dotyczące prognozy 

Spółka nie podaje prognoz na kolejne okresy.  

Zarząd informuję iż, podjął decyzję o konsolidacji przychodów przejętych 
spółek począwszy od I kwartału 2016 roku.  

Powyższa informacja nie może być traktowana jako informacja „prognoza” 
o przychodzie i zysku Spółki Your Image na 2016 rok.  

10. Informacje Zarządu na temat działalności w obszarze rozwoju  

Spółka będzie rozwijać się w kierunku projektu BIG DATA , który jest 
bardzo poszukiwanym narzędziem przez wiele instytucji finansowych.  

I w przyszłości może mieć bardzo duży udział w przychodach spółki.  

A także nie wyklucza kolejnych przejęć w branży PR.   
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Kurs akcji i informacje o akcjach: 

Spółka na dzień raportu ma zarejestrowanych  4 170 000 akcji  
z czego 2 700 000 akcji są akcjami imiennymi nie dopuszczonymi do 
obrotu.  
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