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List Prezesa Zarządu  

Drodzy Państwo,  

 Dziś przedstawiam Państwu raport za I kwartał 2015 roku Your 
Image S.A. W minionym kwartale kończyliśmy projekt B2B w zakresie 
zarządzania procesami e-usług marketingu internetowego” w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oraz z sukcesem 
pozyskiwaliśmy nowych klientów.  

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 

31.03.2015 r. w Zarządzie zasiadał:  

Kamil Kita – Prezes Zarządu 

31.03.2015 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 15.05.2015: 

Spółka podała dwa komunikaty o zmianie stanu : 

1. YOURIMAGE (YOU): Zmiana stanu posiadania - zejście poniżej 5% (raport nr 1/2015) 
10.03.2015 21:54 

Raport bieżący nr 1/2015 

Podstawa Prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd Spółki Your Image S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od 
Akcjonariusza Romana Pęcherza, że w wyniku umowy sprzedaży akcji zawartej przez niego w dniu 4 marca 
2015 roku nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji Emitenta, powodująca zmiejszenie udziału Akcjonariusza w 
ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%.   

Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał 287 270 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, uprawniających 
łącznie do 6,89% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i do wykonywania 6,89 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Akcjonariusz poinformował iż po dokonaniu transakcji posiada 152 270 sztuk akcji na okaziciela 
Emitenta uprawniających łącznie do 3,65 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i do wykonywania 3,65 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Akcjonariusz oświadcza ponadto, że:  

- W okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia stanu posiadania akcji 
Emitenta.  

- Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza i posiadające akcje Emitenta.  

- Nie istnieją osoby o których mowa w art 87 ust 1 pkt 3 lit C Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

2. YOURIMAGE (YOU): Zmiana stanu posiadania - przekroczenie progu 5% (raport nr 2/2015) 
12.03.2015 19:33 

Raport bieżący nr 2/2015 
Podstawa Prawna:  
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
Zarząd Spółki Your Image S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od 
Akcjonariusza Michała Przyłęckiego, że w wyniku umowy sprzedaży akcji zawartej przez niego w dniu 11 marca 
2015 roku nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji Emitenta, powodująca zwiększenie udziału Akcjonariusza w 
ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5%. W zawiadomieniu Akcjonariusz oświadcza, że przed dokonaniem 
transakcji nie posiadał akcji Emitenta.   
Po dokonaniu transakcji posiada 268 000 sztuk akcji na okaziciela Emitenta uprawniających łącznie do 6,43 % 
udziału w kapitale zakładowym Emitenta i do wykonywania 6,43 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.  
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Akcjonariusz ponadto poinformował, że Acrebit S.A., w której pełni funkcję Prezesa Zarządu i w której jest 
większościowym akcjonariuszem posiada 40.000 akcji Your Image S.A. W związku z powyższym po dokonaniu 
powyższej transakcji Michał Przyłęcki posiada wraz z Acrebit S.A. 308.000 akcji Spółki reprezentujących 7,39 
proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 7,39 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
Akcjonariusz oświadcza ponadto, że:  
- W okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia stanu posiadania akcji Emitenta  

4. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Przyczyny 
niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Your Image S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Lauren Peso nie będąc spółką 
zależną

5. Oferta usług  
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6. Informacje na temat zatrudnienia 

W okresie 01.01.2015 – 31.03.2015 w firmie Your Image S.A. 
zatrudnionych było 6 osób, zatrudnienie wynosiło 3 i 3/8 etatu. 

7. Wybrane dane finansowe  
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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, 
  

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. 
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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 I kwartał 2015 roku. 

Przedstawione dane odzwierciedlają sytuację finansową spółki w okresie 
01.01.2015 do 31.03.2015 r. 

Przychody netto ze sprzedaży 

Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2015 roku wyniosły   

104 882,51 zł (narastająco 104 882,51 zł). Przychody netto ze sprzedaży 
w I kwartale 2014 r. zaś wyniosły 148 181,48 zł (narastająco 148 181,48 
zł) 

 

Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2015 roku zmniejszyły się  w 
stosunku do analogicznego okresu roku 2014.  
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Zysk ze sprzedaży 

Zysk ze sprzedaży w I kwartale 2015 roku wyniósł  47 856,40 zł 
(narastająco 47 856,40 zł). W analogicznym okresie roku 2014 strata na 
sprzedaży wyniosła -24 643,98 zł (narastająco -24 643,98 zł). 

 

Wypracowanie w I kwartale 2015 roku zysku ze sprzedaży spowodowane 
jest ustabilizowaniem kosztów firmy i stale zwiększającym się przychodem 
Spółki, oraz stopniowym wprowadzaniem programu B2B.  
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Amortyzacja 

Amortyzacja w I kwartale 2015 roku wyniosła 16 508,04 zł (narastająco 
16 508,04 zł) natomiast w IV kwartale 2013 roku wyniosła  46 505,39 zł 
(narastająco 46 505,39 zł). 

Amortyzacja obniżyła się, gdyż Spółka zamortyzowała znaczną część 
kosztów poniesionych w latach ubiegłych. 

Zysk/ strata netto 
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W I kwartale 2015 roku zysk netto osiągnął wartość 46 449,28 zł 
(narastająco 46 449,28 zł), zaś w analogicznym okresie roku 2014 strata 
netto wyniosła -53 482,39 zł (narastająco -53 482,39 zł) 

Osiągnięty w I kwartale 2015 roku zysk jest wynikiem ustabilizowania  
kosztów firmy. 

9. Stanowisko dotyczące prognozy 

Spółka nie podaje prognoz na kolejne okresy.  

Zarząd ma nadzieję, iż wprowadzane zmiany w firmie, mające wpływ na 
zwiększenie konkurencyjności Your Image na rynku i tym samym 
zwiększenie sprzedaży usług firmy, wpłyną pozytywnie na wyniki 
finansowe Spółki w kolejnych latach. 

10. Informacje Zarządu na temat działalności w obszarze rozwoju  

System franczyzowy Your Image S.A. 

W I kwartale 2015 roku nie podpisano żadnej nowej umowy franczyzowej. 
Spółka wstrzymała  rozmowy z potencjalnymi nowymi franczyzobiorcami 
Your Image.  

Projekty unijne 

Spółka Your Image S.A. realizuje project “Wdrożenie internetowego 
systemu B2B w zakresie zarządzania procesami e-usług marketingu 
internetowego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka (Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-333/13-00): 
Suma dofinansowania całości projektu opiewa na łączną kwotę  
621 692,40 zł. 
Realizacja projektu wpłynie na wyniki Spółki w kolejnych latach. 
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11. Wykaz kursu akcji 
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