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I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SPÓŁKI 
 
Szanowni Państwo, 
 
Niniejszym oddajemy na Państwa ręce Raport z rocznej działalności Spółki Hub4Fintech S.A.  
W roku 2020 realizowaliśmy zlecenia w ramach podpisanych kontraktów oraz 
wykorzystywaliśmy produkty własne do dywersyfikowania przychodów.  
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemii 
COVID-19 byliśmy zmuszeni na bieżąco monitorować wpływ sytuacji na działalność 
operacyjną, wyniki finansowe i perspektywy Spółki. 
 
Na prośbę klientów Spółki część szkoleń realizowanych przez Spółkę została odwołana, a 
część szkoleń została przesunięta na okres późniejszy w zależności od rozwoju sytuacji 
epidemiologicznej w Polsce.  
 
W związku z dużą liczbą zapytań o możliwość realizacji szkoleń zdalnych podjęliśmy decyzję 
o rozszerzeniu zakresu budowanej platformy szkoleniowej na żądanie o możliwość szkoleń 
dydaktycznych dla szkół, uczelni i innych podmiotów edukacyjnych. 
 
Ponadto, w minionym roku przeprowadziliśmy z sukcesem emisję akcji serii B z zachowaniem 
prawa poboru. 
 
W dniu 21 grudnia 2020 r. sprzedaliśmy wszystkie, tj. 204 udziały w spółce OZE Energetyka 
sp. z o.o. oraz 5% udziałów w spółce Prosta Giełda sp. z o.o. obniżając udział do 46% w tej 
spółce. W wyniku tej transakcji, Prosta Giełda sp. z o.o. przestała być podmiotem zależnym 
od Hub4Fintech S.A. 
 
Rok 2021 będzie dla Spółki jeszcze intensywniejszy pod kątem bieżącej działalności oraz 
prowadzonych i planowanych inwestycji w rozwój i technologię. Będziemy dążyć, aby 
maksymalnie wykorzystać pojawiające się przed nami wyzwania oraz szanse i generować 
jeszcze lepsze wyniki, wpływając tym samym na wzrost wartości przedsiębiorstwa dla 
naszych Akcjonariuszy. 
 
Na zakończenie, dziękując za pokładane w Spółce zaufanie, zachęcamy Państwa do 
zapoznania się z pełną treścią Raportu rocznego za rok obrotowy 2020. 
 
 
Mysłowice, dn. 11 marca 2021 r. 
Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu 
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II. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 

 

Nazwa (firma), forma prawna Hub4Fintech Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby Rzeczpospolita Polska 

Siedziba Mysłowice 
Adres ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice 

NIP 7792311244 
REGON 300585764 

KRS 0000659423 
Oznaczenie Sądu 

Rejestrowego 
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Telefon +48 61 661 32 42 
Fax +48 61 624 71 27 

Poczta e-mail biuro@hub4fintech.pl 
Adres strony internetowej www.hub4fintech.pl 
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III. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 

 FINANSOWEGO ZA 2020 ROK 

Wybrane dane finansowe 

 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

AKTYWA w złotych w euro 1 

Aktywa trwałe  782 324,30 567 384,04 183 708,89 122 948,78 

Wartości niematerialne i prawne  100 000,00 0,00 23 482,45 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe  99 312,57 10 597,04 23 321,02 2 296,32 

Należności długoterminowe  60 210,00 60 210,00 14 138,78 13 047,15 

Inwestycje długoterminowe  510 000,00 495 000,00 119 760,48 107 263,59 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe  

12 801,73 1 577,00 3 006,16 341,73 

Aktywa obrotowe  1 368 902,40 2 276 859,99 321 451,78 493 382,16 

Zapasy  316 559,22 852 957,04 74 335,85 184 830,77 

Należności krótkoterminowe  749 288,19 524 027,48 175 951,20 113 553,67 

Inwestycje krótkoterminowe  300 960,27 898 968,31 70 672,84 194 801,14 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe  

2 094,72 907,16 491,89 196,58 

Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne  0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa razem  2 151 226,70 2 844 244,03 505 160,67 616 330,94 

 
  

 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020  

PASYWA w złotych w euro 1  

Kapitał (fundusz) własny  483 349,94 1 816 825,34 113 502,39 393 695,36  

Kapitał (fundusz) podstawowy  450 000,00 1 350 000,00 105 671,01 292 537,05  

Kapitał (fundusz) zapasowy  1 266 442,63 3 066 442,63 297 391,72 664 480,07  

- nadwyżka wartości sprzedaży 
(wartości emisyjnej) nad 
wartością nominalną udziałów 
(akcji)  

0,00 1 800 000,00 0,00 390 049,41  

Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny  

0,00 0,00 0,00 0,00  

- z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej  

0,00 0,00 0,00 0,00  

Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe  

0,00 0,00 0,00 0,00  

- tworzone zgodnie z umową 
(statutem) spółki  

0,00 0,00 0,00 0,00  

- na udziały (akcje) własne  0,00 0,00 0,00 0,00  

Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00 -1 233 092,69 0,00 -267 203,93  

Zysk (strata) netto  -1 233 092,69 -1 366 524,60 -289 560,34 -296 117,84  
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Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego  

0,00 0,00 0,00 0,00  

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania  

1 667 876,76 1 027 418,69 391 658,27 222 635,58  

Rezerwy na zobowiązania  11 601,00 0,00 2 724,20 0,00  

Zobowiązania długoterminowe  77 514,50 0,00 18 202,30 0,00  

Zobowiązania krótkoterminowe  1 569 761,26 1 020 918,69 368 618,35 221 227,07  

Rozliczenia międzyokresowe  9 000,00 6 500,00 2 113,42 1 408,51  

Pasywa razem  2 151 226,70 2 844 244,03 505 160,67 616 330,94  

           

 01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2020-
31.12.2020 

01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2020-
31.12.2020 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w złotych w euro 2  

Przychody netto ze sprzedaży  2 146 827,82 531 423,93 499 053,38 118 775,18  

Koszty działalności operacyjnej  2 492 587,34 1 273 158,66 579 428,92 284 555,60  

Zysk (strata) ze sprzedaży  -345 759,52 -741 734,73 -80 375,55 -165 780,41  

Pozostałe przychody operacyjne  233 602,10 23 916,16 54 303,34 5 345,35  

Pozostałe koszty operacyjne  1 131 218,44 671 188,33 262 963,978 150 013,04  

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej  

-1 243 375,86 -1 389 006,90 -289 036,18 -310 448,10  

Przychody finansowe  9 268,87 39 993,20 2 154,65 8 938,63  

Koszty finansowe  5 187,70 11 154,90 1 205,94 2 493,16  

Zysk (strata) brutto  -1 239 294,69 -1 360 168,60 -288 087,47 -304 002,64  

Zysk (strata) netto  -1 233 092,69 -1 366 524,60 -286 645,75 -305 423,23  

 

 

Euro 1 dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), 
obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.:  
- 31.12.2020 r. - 4,6148 zł,  
- 31.12.2019 r. - 4,2585 zł.   
 
Euro 2 - dane z rachunku wyników zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego 
(Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 
2020 oraz 2019:  
- rok 2020 r. - 4,4742 zł,  
- rok 2019 r. - 4,3018 zł.   
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IV. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

 
Działając w imieniu Zarządu Hub4Fintech S.A. oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, 
roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z 
przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali 
międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że 
sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis 
podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
Mysłowice, dn. 11 marca 2021 r. 
Mirosław Januszewski - Prezes Zarządu  
 
 

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych 
 

Działając w imieniu Zarządu Hub4Fintech S.A. oświadczam, że firma audytorska 
przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z 
przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że firma 
audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do 
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania 
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i 
zasadami etyki zawodowej.  
 

Mysłowice, dn. 11 marca 2021 r. 
Mirosław Januszewski - Prezes Zarządu 
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V. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU 

 KORPORACYJNEGO 

Instrumenty finansowe Spółki, uchwałą nr 1129/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA z dnia 21 września 2017 roku, zostały wprowadzone do alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect. Wobec powyższego, akcje Spółki nie znajdują się w 
publicznym obrocie na rynku regulowanym. Wywiązując się jednak z obowiązku nałożonego §5 
pkt. 6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka w raporcie 
rocznym w osobnym dokumencie przedstawia informacje na temat stosowania zasad ładu 
korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
NewConnect”. 

  DOBRA PRAKTYKA OŚWIADCZENI
E O 
STOSOWANIU 
TAK/NIE 

UZASADNIENIE 
NIESTOSOWANIA, 
UWAGI I KOMENTARZ 
EMITENTA 

1  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 i interaktywny 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.  

TAK Emitent nie 
transmituje, 
rejestruje oraz 
upublicznia obrad 
WZ. Koszt jest 
niewspółmierny do 
ewentualnych 
korzyści, a wszelkie 
istotne informacje są 
publikowane w 
raportach bieżących i 
na stronie 
internetowej 
Hub4Fintech SA 

2  Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania.  

TAK Emitent realizują tą 
zasadę poprzez 
publikację raportów 

3  Spółka prowadzi korporacyjną stronę ̨
internetową i zamieszcza na niej  

TAK  

 3.1 podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa)  

TAK  

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

TAK  

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

TAK  

 3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki  TAK  

 3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiazaniach członka rady 

TAK  
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nadzorczej z akcjonariuszem dysponującymi 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż ̇5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
spółki  

 3.6 dokumenty korporacyjne spółki  TAK  

 3.7 zarys planów strategicznych spółki  TAK  

 3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych 
na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do 
tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie 
publikuje)  

TAK  

 3.9 strukturę ̨akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących 
się ̨w wolnym obrocie  

TAK  

 3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie 
oraz kontakty z mediami,  

TAK  

 3.11 (skreślony)    

 3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe,  TAK  

 3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat walnych 
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 
analitykami oraz konferencji prasowych,  

TAK  

 3.14 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  

TAK  

 3.15 (skreślony)   

 3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 
porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 
walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami 
na zadawane pytania  

TAK  

 3.17 informację na temat powodów odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem  

TAK  

 3.18 informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy  

TAK  

 3.19 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  

TAK  

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

TAK  
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 3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 
miesięcy  

TAK  

 3.22  (skreślony)   

  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  

TAK  

4  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  

TAK  

5  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  

NIE Wszelkie informacje 
dot. działalności 
Emitenta niezbędne 
dla inwestorów 
zamieszczane są na 
stronie internetowej 
Spółki.  

6  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.  

TAK  

7  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 

TAK  

8  Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy  

TAK  

9.  Emitent przekazuje w raporcie rocznym    

 9.1 informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej,  

TAK  

 9.2 informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 

NIE Z uwagi na poufność 
danych. 
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emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie  

10  Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia 
w składzie umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane 
w trakcie walnego zgromadzenia.  

TAK  

11  Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizować publicznie dostępne spotkanie z 
inwestorami, analitykami i mediami.  

NIE Emitent nie może 
zadeklarować, że 
przynajmniej 2 razy w 
roku zorganizuje 
spotkania. Spotkania 
będą organizowane 
tak często jak będzie 
to możliwe i będzie 
niezbędne z punktu 
widzenia 
funkcjonowania 
spółki. 

12  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. 

TAK  

13  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 zdarzeń́ korporacyjnych.  

TAK  

 13a 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. 

TAK  

14  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 

NIE DOTYCZY W 2020 r. Walne 
Zgromadzenie Spółki 
nie podjęło uchwały 
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dłuższy niż ̇15 dni roboczych. Ustalenie 
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego uzasadnienia.  

w sprawie wypłaty 
dywidendy. 

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

NIE DOTYCZY W 2020 r. Walne 
Zgromadzenie Spółki 
nie podjęło uchwały 
w sprawie wypłaty 
dywidendy 
warunkowej. 

16  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,  

 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.  

NIE Emitent na bieżąco 
publikuje w formie 
raportów bieżących 
informacje dotyczące 
działalności Emitenta, 
które mogą mieć 
wpływ na wyniki 
finansowe Emitenta 
oraz na wartość 
notowanych 
instrumentów 
finansowych. Emitent 
nie stosuje tej Dobrej 
Praktyki. 

 16a W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku  Nr 3 do 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 zaistniała 
sytuację. 

TAK  

17  (skreślony)    

 
Mysłowice, dn. 11 marca 2021 r. 
Mirosław Januszewski - Prezes Zarządu 


