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Raport roczny zawiera:  
 
1. List Zarządu do Akcjonariuszy MODE S.A. 

2. Informacje ogólne o Spółce  

3. Wybrane dane finansowe z Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za 2011 r.  

4. Sprawozdanie Zarządu za 2011 rok. 

 

Załączniki: 

1. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok 

2. Raport i opinia biegłego rewidenta 

3. Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego oraz w sprawie wyboru 

biegłego 

 



3 | S t r o n a  

 

1. List Zarządu do Akcjonariuszy MODE S.A. 
 

Szanowni Akcjonariusze, 

Niniejszym przedstawiamy Państwu raport roczny spółki MODE S.A., prezentujący wyniki 

osiągnięte przez Spółkę w 2011 roku.  

Rok 2011 był dla nas przede wszystkim okresem budowania silnej pozycji na rynku 
międzynarodowym, poprzez intensywne tworzenie sieci sprzedaŜy. Ponadto w 2011 r. 
kończono prace wdroŜeniowe nowych produktów. Działania te, z racji ich 
kosztochłonności przyczyniły się do wygenerowania straty finansowej netto o wartości  
(-281 872,80 zł). Podjęte działania w zakresie rozwoju sprzedaŜy jak i rozszerzenia oferty 
produktowej przyniosły juŜ pozytywne efekty w IV kwartale 2011 roku, kiedy 
odnotowaliśmy wzrost sprzedaŜy. Przyczyniło się to do wzrostu przychodów w stosunku 
do roku 2010 o 279%.   
 
Pozytywne wyniki finansowe pierwszego kwartału 2012 roku równieŜ wskazują na 
efektywność podjętych przez Zarząd działań w 2011 roku.  

Zarząd Spółki otrzymując pozytywny odzew z rynku na produkty MODE SA, w dalszym 

ciągu podejmuje wiele działań w kierunku rozwoju sieci sprzedaŜy o kolejne kraje, 

planując ekspansję do USA, na Bliski oraz Daleki Wschód. Realizowane są działania 

badawczo-rozwojowe w zakresie poszerzenia asortymentu produktowego oraz 

wprowadzenia zaawansowanych technologii. Własny dział B+R opracowuje nowy produkt 

– ScanLab, który będzie wykorzystany dla potrzeb kryminalistyki. 

W dniu 16.08.2011 r. spółka MODE Sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną, 

następnie zgodnie  z uchwałą akcjonariuszy rozpoczęto starania o wprowadzenie akcji 

spółki do obrotu na rynku giełdowym New Connect, co poprzedzone było 

przeprowadzeniem emisji akcji w ofercie prywatnej. Debiut spółki MODE SA na rynku 

giełdowym New Connect nastąpił w dniu 16.03.2012 r.  

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy takŜe naszą stronę 

internetową www.mode360.eu, gdzie zapoznacie się Państwo z ofertą spółki. 

 

Z powaŜaniem 

Zarząd MODE S.A. 
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2. Informacje ogólne o Spółce 

Podstawowe dane o Spółce 

Firma Emitenta: MODE S.A. 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres: ul. Starowiejska 67, kod pocztowy 80 – 534 Gdańsk 

Telefon: +48 58 739 64 40 

Fax: +48 58 739 64 41 

Adres poczty 

elektronicznej: 

office@mode360.eu 

Adres internetowy:  www.mode360.eu 

Numer KRS: 0000393095 

Numer Regon: 220906517 

Numer NIP: 9571029651 

Organy Spółki 

Zarząd:  

Mikołaj Bator – Prezes Zarządu 

Mieszko Bisewski – Członek Zarządu 

ElŜbieta Drewnikowska – Członek Zarządu 

 

Rada Nadzorcza: 

Marek Kasicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Konrad Szwedziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Jerzy Pilichowski – Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Faleńczyk – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Moksa – Członek Rady Nadzorczej 

 

Akcjonariat: 

Na dzień 31 marca 2012 roku struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy 

posiadających powyŜej 5 % w kapitale zakładowym przedstawia się następująco: 

  
ilość akcji udziały % 

 

RAZEM   5 913 218 100%   

L. T. Mazur   1 800 000 30,44%   

ARP SA   1 650 000 27,90%   

Spartan Capital SA   510 000 8,62%   

ABCUS Sp. z o.o.   580 000 9,81%   

RYSZARD KUNICKI   580 000 9,81%   

POZOSTALI AKCJONARIUSZE   793 218 13,41%   
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Opis Spółki 

MODE SA jest producentem wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań słuŜących do automatycznego 

generowania fotografii produktów i ich prezentacji 360°. Nasze urządzenia przeznaczone są m.in. 

dla: sprzedaŜy i marketingu, badań i rozwoju, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, multimediów, 

e-commerce, serwisów online, kontroli jakości i działów prawnych. 

Do naszych głównych klientów naleŜą producenci oraz sprzedawcy biŜuterii i zegarków, sklepy i 

aukcje internetowe, kolekcjonerzy, producenci części zamiennych hi-tech, fotografowie i wielu 

innych. Nasze urządzenia sprzedajemy na całym świecie 

 

Produkty Spółki 

MODE SA produkuje i sprzedaje następujące produkty: 

MODE360° Photo Composer to częściowo zautomatyzowane 

mini studio fotograficzne do wykonywania zdjęć produktowych 

tzw. packshot.  Maksymalne rozmiary fotografowanego 

przedmiotu to 15x15x15 cm.  

Posiada wbudowaną platformę obrotową niezbędną m.in. do 

komponowania prezentacji 360 stopni. Oświetlenie to wysokiej 

jakości system LED o optymalnej temperaturze barwowej 

światła 6500K. 

 

MODE360° Twister to profesjonalne urządzenie do tworzenia 

prezentacji 360° produktów. Jest skierowane do uŜytkowników 

z branŜy reklamowej i fotograficznej oraz dla właścicieli 

sklepów internetowych, aukcji i producentów. Twister 

wyposaŜony jest w platformę obrotową, zsynchronizowana z 

aparatem i komputerem pozwoli na łatwe i szybkie wykonanie 

serii zdjęć produktu (od 4 do 128 zdjęć). 

MODE° Combo posiada funkcjonalność tradycyjnej komory 

bezcieniowej, mini-studia fotograficznego z wbudowanym 

oświetleniem oraz narzędzia do tworzenia interaktywnych 

prezentacji 360° (wraz z MODE360° Twister).   
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2. Wybrane dane finansowe z Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za 2011 rok 

Wybrane dane finansowe z 
Rachunku Zysków i Strat 

(dane w tys. PLN) 

od 01.01.2011 
do 31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaŜy i 
zrównane z nimi, w tym: 

493,28 

- Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów 

419,55 

- Zmiana stanu produktów 56,75 

- Przychody netto ze sprzedaŜy 
towarów i materiałów 

16,97 

Koszty działalności 
operacyjnej 

893,03 

- Amortyzacja 79 59 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy -399,74 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-401,49 

Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej 

-407,55 

Zysk (starta) brutto -407,55 

Zysk (strata) netto -281,87 

 

MODE EASY PHOTO 2.0 to autorskie oprogramowanie 

umoŜliwiające zarządzanie oświetleniem w zdefiniowanych 

polach urządzenia; wykonywanie zdjęć oraz sterowanie 

parametrami aparatu Canon EOS oraz Nikon, wraz z 

podglądem obrazu „na Ŝywo”, moŜliwością obróbki 

fotografii, a takŜe dodawania opisów i zabezpieczania 

znakiem wodnym. 

 

 



7 | S t r o n a  

 

 

Wybrane dane finansowe z 
Bilansu 

(dane w tys. PLN) 

31.12.2011 

NaleŜności długoterminowe 
0,00 

NaleŜności krótkoterminowe 155,68 

Środki pienięŜne 13,82 

Kapitał własny  459,21 

Zobowiązania długoterminowe  0,00 

Zobowiązania 
krótkoterminowe  176,71 

3. Zdarzeniach istotnie wpływających na działalność spółki 

Zarząd Spółki w 2011 r.  podejmował przede wszystkim działania mające na celu pozyskanie 

klientów na jego produkty, w szczególności poprzez rozbudowę międzynarodowej sieci 

dystrybutorów. Podejmowane działania to przede wszystkim: 

• organizacja i udział w wystawach i targach w kraju i zagranicą; 

• wsparcie w tworzeniu biur handlowych przez pozyskanych dystrybutorów; 

• utworzenie sieci dystrybucji w Europie (19 dystrybutorów);  

• wdroŜenie nowych narzędzi marketingowych w tym optymalizacja strony internetowej;  

• wprowadzenie marki na rynek e- handlu; 

PowyŜsze działania doprowadziły do stworzenia sieci dystrybucji, która prezentuje poniŜsza mapka: 
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W obszarze rozwiązań innowacyjnych, w ramach prowadzonych przez spółkę prac badawczo-

rozwojowych, w 2011 r. realizowano: 

• prace wdroŜeniowe nad wprowadzeniem nowych produktów Twister i combo do sprzedaŜy 

• aktualizacja programu Easy Photo 2.0; 

• wstępne prace nad oprogramowaniem, które umoŜliwiałoby pracę produktów MODE w 

środowisku Apple; 

• prace koncepcyjne nad nowym produktem – ScanLab, który wykorzystany będzie dla 

potrzeb kryminalistyki. W związku z tym spółka brała udział w targach CrimeLab w 

Warszawie oraz przygotowywała konsorcjum z instytucjami naukowymi w celu ubiegania 

się o dofinansowanie realizacji projektu ScanLab z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

4. Przewidywany rozwoju spółki 

Zarząd Spółki obserwując wzrastające zainteresowanie rynku produktami MODE SA jest 

przekonany o kontynuacji dynamiki wzrostu przychodów w 2012 roku. Szczególnie w kontekście 

planowanej ekspansji na nowe rynku (USA, bliski i Daleki Wschód) – tutaj przychody pojawia się 

juŜ w 2012 roku oraz wdroŜenia do produkcji i sprzedaŜy nowej technologii SkanLab – z której 

planowane przychody spółka osiągnie w 2013 roku. 

 

 

 

Zarząd MODE SA 
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