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Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy! 
  
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu raport z działalności firmy Rotopino.pl S.A. za rok 
2011, który był dla Spółki okresem pozytywnych zmian. 
 
Rotopino.pl  S.A.  jest spółką działającą na rynku krajowym i zagranicznym, której podstawową 
działalnością jest internetowa sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi. Spółka jest właścicielem 
kilkunastu sklepów internetowych m.in. narzedzia.pl; rotopino.pl. Sprzedaż narzędzi i 
elektronarzędzi za granica odbywa się za pomocą portali z grupy rotopino. Spółka prowadzi 
również działalność w zakresie sprzedaży powierzchni reklamowych na branżowych portalach 
internetowych skupionych wokół platformy www.marketeo.pl. Model biznesu opiera się na 
umożliwieniu podmiotom gospodarczym dotarcia do ofert innych podmiotów działających w 
najpopularniejszych gałęziach gospodarczych.  

Rok 2011 to rok wielu zmian dla Emitenta, również zmian właścicielskich. 
W dniu 13 września 2011  roku, Zarząd zawiadomił stosownym raportem iż za zgodą Rady 
Nadzorczej  TIM S.A. zawarta została między TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, 
OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) 
z siedzibą w Bydgoszczy oraz NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa na mocy 
której TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, a OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży 
2.500.000 akcji serii A MARKETEO.COM S.A.(obecnie Rotopino.pl S.A.) o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96 % w kapitale zakładowym 
MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) i uprawniają łącznie do 34,96 % głosów w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Transakcja 
pakietowa nabycia akcji, o których mowa powyżej, miała miejsce w dniu 13 września 2011 
roku.  Jednocześnie na mocy umowy,  MARKETEO.COM S.A.(obecnie Rotopino.pl S.A.) 
złożyła TIM S.A. ofertę nabycia 2.850.000 akcji nowej emisji - serii C MARKETEO.COM 
S.A.(obecnie Rotopino.pl S.A.) o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, za cenę 2,90 PLN za 
jedną akcję, a Spółka TIM S.A. przyjęła wyżej wymienioną ofertę. Po zarejestrowaniu przez 
właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału Emitenta, TIM S.A.  posiada obecnie łącznie 
5.350.000 akcji Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, co stanowi  udział w 
wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. Wyżej wymienione akcje 
uprawniają TIM S.A. do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. 

Kolejnym, istotnym wydarzeniem w życiu Spółki było połączenie Spółki MARKETEO.COM 
SA ze spółką Narzędzia.pl SA, które zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 
– XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku. Połączenie Spółek nastąpiło 
przez przejęcie spółki Narzędzia.pl SA przez spółkę MARKETEO.COM SA na podstawie art. 
492 par 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Połączenie spółki Narzędzia.pl SA, której 
jedynym akcjonariuszem było MARKETEO.COM S.A. miało na celu optymalizację struktur 
zarządzania i zmniejszenie kosztów dotyczących funkcjonowania Grupy kapitałowej 
MARKETEO.COM S.A.  

Konsekwencją połączenia Spółek przestała istnieć Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A. 
W tym samym dniu firma spółki MARKETEO.COM S.A. została zmieniona na Rotopino.pl 
S.A. 
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Oprócz wymienionych zmian, rok 2011 to rekordowy rok w historii Spółki pod względem 
uzyskanych wyników finansowych. 

Nieustający rozwój Spółki jest przede wszystkim efektem ciężkiej pracy i zaangażowania 
naszych pracowników, którzy od wielu lat z olbrzymią determinacją wspomagają jej 
działalność, a którym w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować za jakże owocne 
efekty współpracy, uwidocznione w wynikach finansowych Spółki. 

Korzystając z okazji pragniemy również podziękować wszystkim naszym Akcjonariuszom i 
Inwestorom za dotychczasowe zainteresowanie i okazane wsparcie związane z działalnością 
prowadzoną przez Spółkę. 
 
 
Z poważaniem, 
Zarząd Rotopino.pl S.A. 
 
Prezes Zarządu                                                                                     Członek Zarządu 
Ryszard Zawieruszyński                                                                       Maciej Posadzy                                        
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1. Informacje o Spółce 
 
Firma:   Rotopino.pl S.A. 

Siedziba:  Bydgoszcz 

Adres:   ul. Podleśna 17, 85-171 Bydgoszcz 

Telefon:  +48 (52) 365 41 42 

Faks:   +48 (52) 365 41 41  

Email:   office@marketeo.com 

Strona internetowa: http://Rotopino.pl 

 

Rotopino.pl  S.A.  jest spółką działającą na rynku krajowym i zagranicznym, której podstawową 
działalnością jest internetowa sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi. Spółka jest właścicielem 
kilkunastu sklepów internetowych m.in. narzedzia.pl; rotopino.pl. Sprzedaż narzędzi i 
elektronarzędzi za granica odbywa się za pomocą portali z grupy rotopino. Spółka prowadzi 
również działalność w zakresie sprzedaży powierzchni reklamowych na branżowych portalach 
internetowych skupionych wokół platformy www.marketeo.pl. Model biznesu opiera się na 
umożliwieniu podmiotom gospodarczym dotarcia do ofert innych podmiotów działających w 
najpopularniejszych gałęziach gospodarczych.  

Zarząd Rotopino.pl S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podał do publicznej wiadomości 
1 grudnia 2011 roku stosownym raportem, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział 
Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku dokonał rejestracji zmiany firmy z 
MARKETEO.COM S.A. na Rotopino.pl S.A. Jednocześnie Sąd Rejonowy dokonał rejestracji 
zmiany adresu siedziby Spółki. Obecnie Spółka mieści się pod adresem: ul. Podleśna 17, 85-145 
Bydgoszcz. W związku ze zmianą firmy Emitenta, Zarząd Spółki niezwłocznie wystąpi do 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dokonanie zmiany nazwy, pod 
jaką akcje Emitenta są notowane.  

Firma Rotopino.PL S.A. wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy 
KRS: 0000300709 
NIP: PL 953-24-72-649 
Regon: 093188712 
Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN 
Nr rachunku bankowego: Fortis Bank Polska SA 48 1600 1185 0004 0802 1297 7001 
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2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego 
sprawozdania finansowego 

 
Tabela. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego 
przeliczone w Euro 

Wybrane dane finansowe Za okres 
01.01.2011 r. 
31.12.2011 r. 

 
PLN 

Za okres 
01.01.2010 r. 
31.12.2010 r. 

 
PLN 

Za okres 
01.01.2011 r. 
31.12.2011 r. 

 
EURO 

Za okres 
01.01.2010 r. 
31.12.2010 r. 

 
EURO 

Przychody ze sprzedaży 
ogółem 

22.380.329,65 18.675.811,45 5.067.091,48 4.715.756,63 

Zysk (strata) z 
działalności operacyjnej 

1.248.111,62 894.008,89 282.582,78 225.742,72 

Zysk (strata) brutto 1.026.800,18 1.171.962,72 232.476,04 295.927,76 

Zysk (strata) netto 824.635,35 947.845,60 186.704,25 239.336,82 

Aktywa trwałe 393.845,45 131.657,62 89.169,86 33.244,36 

Aktywa obrotowe 13.597.635,05 5.588.843,25 3.078.616,88 1.411.191,89 

Aktywa razem 13.991.480,50 5.720.500,87 3.167.786,75 1.444.461,50 

Należności 
krótkoterminowe 

2.431.370,53 2.530.903,68 550.482,37 639.068,68 

Należności 
długoterminowe 

- - - - 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

- - - - 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

2.095.611,42 2.703.262.73 474.463,73 682.590,39 

Kapitał własne 11.803.098,77 2.717.847,42 2.672.319,05 686.273,12 

Kapitał zakładowy 1.000.000 715.000 226.408,26 180.541,88 

 
 
Powyższe dane finansowe za lata 2010 i 2011 zostały przeliczone na Euro według średniego kursu ogłoszonego 
przez NBP na dzień 31.12.2010 r. i na dzień 31.12.2011 r. 

31.12.2011 r. 4,4168 PLN za 1 EUR 
31.12.2010 r. 3,9603 PLN za 1 EUR 
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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 

1. Dane jednostki 
 

a) nazwa:  Rotopino.pl Spółka Akcyjna 
 

b) siedziba ul. Podleśna 17 
  85-145 Bydgoszcz 

c) podstawowy przedmiot działalności – podstawowym przedmiotem 
działalności Spółki jest: 

 47,91,Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet 

 

 73,12,C Pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet). 

 
d) Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300709 

 
e) Numer REGON                                                      093188712  

 
f) NIP 953-24-72-649 
 

2. Czas trwania Spółki: nieograniczony. 
 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia 2011  – 31 grudnia 2011 
roku. 

 
4. W skład Rotopino.pl. S.A  nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 

sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 
 

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki uważa, że nie 
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności 
jednostki. 

 
6. W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2011 roku nastąpiło 

połączenie przez przejecie, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki 
przejmowanej – Narzedzia.pl S.A. na spółkę przejmującą – Marketeo.com S.A 
(od 01.12.2011  Rotopino.pl S.A). Uchwały o połączeniu podjęte zostały przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Marketeo.com S.A. oraz spółkę Narzedzia.pl 
S.A. w dniu 14.11.2011 roku. 

 
7. Porównywalność danych: Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane 

finansowe za rok 2011 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 
2010. 
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8. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.  
9. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty 
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 
ostrożnej wyceny. 

 
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz 
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 
pozostawia jednostce prawo wyboru. 

 
Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia  pomniejszonych o 
odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej 
użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich 
użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową. 
 
Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco: 
 

wartość firmy       20 % 
koszty zakończonych prac rozwojowych             33,3 % 
patenty, licencje, znaki firmowe    50 % 
oprogramowanie komputerowe    50% 
inne wartości niematerialne i prawne    20% 

 
 
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych 
amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania. 
 
Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o 
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, 
zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 
 
Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, 
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
 
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów 
poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, 
rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, 
wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków 
trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 
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W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:  
 
 

Rodzaj środków trwałych Metoda amortyzacji Stawka 
amortyzacyjna 

Prawo wieczystego 
użytkowania gruntów 

metoda liniowa Nie dotyczy 

Budynki i budowle metoda liniowa Zgodnie  z zał. nr 1 
ustawy o podatku 
dochodowym od 
osób prawnych 

Maszyny i urządzenia metoda liniowa 20% 
Komputery metoda liniowa 30% 
Środki transportu metoda liniowa 20% 
Pozostałe środki trwałe metoda liniowa 20% 
Inwestycje w obcych środkach 
trwałych (nieruchomości) 

metoda liniowa  10% 

Środki trwałe o wartości 
poniżej 3.500 PLN 

jednorazowo w momencie 
oddania do użytkowania 

100 % 

 
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy 
od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji. 
 
Grunty nie są amortyzowane. 
 
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków 
trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków 
trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają 
pozostałe koszty operacyjne. 
 
Środki trwałe w budowie 
 

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich 
budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  
 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół 
kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i 
ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych 
w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących 
finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. 
Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie 
do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 
 
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w 
wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.  
 
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i 
oddania do używania. 
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Leasing 
 
Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do 
odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne przez uzgodniony okres. 
 
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo 
całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących 
przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest 
ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie 
w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień 
rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i 
zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy 
odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są 
bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  
 
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w 
sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co 
do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na 
podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch 
okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. 
 
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu 
finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową 
przez okres trwania leasingu. 
 
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
 
Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne wyceniane są 
według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych. 
 
Do inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się grunty, 
prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle oraz wartości niematerialne 
i prawne, których Spółka nie używa na własne potrzeby, ale które zostały nabyte lub 
wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub/i 
przychodów z wynajmu. 
 
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów 
trwałych  
 
Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 8(e) inwestycje 
zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
Skutki zmian wartości godziwych inwestycji powodujące wzrost ich wartości zwiększają 
kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości wyżej wymienionych inwestycji 
uprzednio przeszacowanych zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości 
kwoty, która wcześniej została odniesiona na ten kapitał, a pozostała kwota ujmowana 
jest jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. Skutki obniżenia wartości 
wspomnianych inwestycji poniżej ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia ujmowane 
są bezpośrednio jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. 
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Zapasy 
 
Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od 
cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 
 
Towary 
W ciągu roku obrotowego towary  ujmowane są w cenach zakupu. Na dzień bilansowy 
Towary wycenione są według metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.  
 
Koszt standardowy towarów obejmuje: 
- cenę zakupu materiałów (bez naliczonego podatku od towarów i usług),  
 
Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów uznanych za przestarzałe lub 
trudno zbywalne. Utworzone odpisy aktualizujące umniejszają wartość towarów 
wykazywaną w bilansie. 
 
Należności 
 
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 
z zachowaniem zasady ostrożności. 
 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich 
zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wysokość odpisu aktualizującego 
ustala się następująco: 

- 100 % odpisu należności przeterminowanej powyżej 360 dni 
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów 
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której 
dotyczy odpis aktualizujący. 
 
 
 
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio 
odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, 
od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w 
niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub 
kosztów finansowych. 
 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski. 
 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 
rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut 
stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji 
sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że  
w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został 
inny kurs  w przypadku pozostałych operacji. 
 
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub 
kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w 
wartości aktywów. 
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Zobowiązania 
 
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania 
świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już 
posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. 
 
Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień 
bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  
 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski. 
 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 
rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych 
przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz 
operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim 
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w 
zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny 
kurs. 
 
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub 
kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w 
wartości aktywów. 
 
 
Środki pieniężne 
 
Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.  
 
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej 
przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze 
ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna 
walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku 
operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych 
operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na 
ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie 
ustalony został inny kurs. 
 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski.  
 
Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego 
środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do 
przychodów lub kosztów finansowych. 
 
Inwestycje krótkoterminowe 
 
Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów 
finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej a krótkoterminowe 
inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej.  
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Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych 
według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych. 
 
Różnice kursowe 
 
Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych: 

- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten 
dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 
Różnice kursowe, dotyczące innych niż rzeczowe składniki majątku trwałego, 
pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień 
wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się 
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.  
 
Kapitał własny 
 
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej 
w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane 
są jako należne wkłady na poczet kapitału. 
 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie  
i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał udziałowy wykazywany jest 
w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych udziałów. Na dzień 31 
grudnia 2011 roku kapitał udziałowy w kwocie 1.000.000,00 złotych tworzyło 
10.000.000  akcji  o równej wartości nominalnej 0,10 złotych każdy. 

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: 

- z podziału zysku, 
 
 
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich, a 
także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących 
lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 
 
Rezerwy 
 
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. 
Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar 
pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, 
zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  
 
Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej 
wartości. 
 
Spółka tworzy następujące rezerwy: 
- na koszty ,obciążające zgodnie z art.34a ust.5 i art..39 ust 2 koszty operacyjne, 
- rezerwy na zobowiązania, operacje w toku obciążające zgodnie z art. 35d ustawy 

pozostałe koszty operacyjne, pozostałe koszty finansowe lub straty nadzwyczajne 
- rezerwy na odroczony podatek dochodowy  
 



Rotopino.pl S.A. 

 
8/34 

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe  

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania 
świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 
 
Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów 
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, a w szczególności: 
- opłaty  za prenumeraty czasopism, za użytkowanie domen, polisy 

ubezpieczeniowe 
 
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne 
zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w 
szczególności: 

- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, lecz nie 
zafakturowanych do dnia bilansowego, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub 
możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 

- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, 
możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych 
planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji, 

 
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie 
do upływu czasu lub wielkości świadczeń.  
 
Podatek odroczony 
 
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic 
przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową 
aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu 
finansowym. 
 
Aktywa z tytułu podatku dochodowego  
 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej 
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu 
zasady ostrożności.  
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego.  
 
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego 
uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania 
obowiązku podatkowego.  
 
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są 
w bilansie oddzielnie. 
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Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy 
obejmuje część bieżącą i część odroczoną. 
 
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy 
stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych 
z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. 
 
 
Instrumenty finansowe 
 
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu 
w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych 
w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe – w wartości 
godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. 
Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione na ten dzień 
koszty transakcji. 
Nie później niż na koniec okresu, aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe 
wycenia się według wartości godziwej.  
 
Instrumenty pochodne 
 
Ujęcie skutków zmian wartości godziwej bądź zysków i strat z realizacji instrumentów 
pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się na instrumenty 
zabezpieczające oraz instrumenty handlowe. W grupie instrumentów 
zabezpieczających wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą 
i instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych. Na dzień 
bilansowy w Spółce nie wystąpiły instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy 
środków pieniężnych. 
 
Zabezpieczenie, dla celów rachunkowości, oznacza wyznaczenie jednego lub kilku 
instrumentów zabezpieczających tak aby zmiana ich wartości godziwej kompensowała 
w całości lub w części zmianę wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przyszłych 
przepływów środków pieniężnych z jej tytułu. 
 
Przychody, koszty, wynik finansowy 
 
Przychody i zyski 
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w 
formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które 
doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 
sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 
 
Koszty i straty 
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w 
formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, 
które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru 
w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.  
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Wynik finansowy 
Na wynik finansowy netto składają się: 

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych  
(pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

- wynik operacji finansowych,  
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do 

przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym 
ryzykiem jej prowadzenia),  

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, 
którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie 
odrębnych przepisów. 

 
 
Dywidendy 
 
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez 
Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o 
podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. 
 
 
 
 
 
 

     
Bydgoszcz, 
08.03.2012 

Anna Muller Ryszard Zawieruszyński 
Maciej Posadzy 

data podpis osoby, 
 której powierzono prowadzenie  

ksiąg rachunkowych 

podpis kierownika jednostki 
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BILANS 
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku  w zł 
 

Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2010

A. AKTYWA TRWAŁE 393 845,45 977 494,13

I. Wartości niematerialne i prawne 24 295,47 899 218,58

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2. Wartość firmy 0,00 845 836,51
3. Inne wartości niematerialne i prawne 24 295,47 53 382,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 300 200,06 30 583,80
1. Środki trwałe 249 200,06 30 583,80

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 2 216,52

d) środki transportu 10 920,00 21 000,00
e) inne środki trwałe 238 280,06 7 367,28
2. Środki trwałe w budowie 51 000,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

1. Nieruchomości 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 69 349,92 47 691,75
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 69 349,92 47 691,75
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
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B. AKTYWA OBROTOWE 13 597 635,05 5 588 843,25

I. Zapasy 5 338 473,05 2 274 129,17

1. Materiały 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 5 338 421,87 2 274 129,17

5. Zaliczki na dostawy 51,18 0,00

II. Należności krótkoterminowe 2 431 370,53 2 530 903,68

1. Należności od jednostek powiązanych 1 230,00 0,00
a) z tytu łu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 230,00 0,00
- do 12 miesięcy 1 230,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych  jednostek 2 430 140,53 2 530 903,68
a) z tytu łu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 084 800,85 2 460 634,82
- do 12 miesięcy 1 084 800,85 2 460 634,82

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 1 311 210,79 67 400,48

c) inne 34 128,89 2 868,38
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 5 810 558,90 780 848,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 810 558,90 780 848,96
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartośc iowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 610 789,52
- udziały lub akcje 0,00 610 789,52

- inne papiery wartośc iowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 810 558,90 170 059,44

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 810 558,90 168 119,44
- inne środki pieniężne 0,00 1 940,00

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 232,57 2 961,44

AKTYWA OGÓŁEM 13 991 480,50 6 566 337,38

08.03.2012                                                           Müller Anna
      data                                            podpis osoby, której powierzono 
                                                       prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki
………………………………………………………………………
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BILANS – c.d. 
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku  w zł 

 
Wyszczególnienie 31.12.2011 31.12.2010

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 11 803 098,77 3 563 683,93

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000 000,00 715 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00

III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 978 463,42 1 978 915,56

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 542 382,53

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 -353 353,48
VIII. Zysk (strata) netto 824 635,35 680 739,32

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 188 381,73 3 002 653,45

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 51 302,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 51 302,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00
3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 095 611,42 2 703 262,73
1. Wobec jednostek powiązanych 465 416,36 0,00
a) z tytu łu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 465 416,36 0,00
- do 12 miesięcy 465 416,36 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 1 630 195,06 2 703 262,73
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 497 187,73 2 633 283,33

- do 12 miesięcy 1 497 187,73 2 633 283,33
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 76 999,90 69 157,64

h) z tytułu wynagrodzeń 46 476,43 0,00
i) inne 9 531,00 821,76
3. Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 92 770,31 248 088,72
1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 92 770,31 248 088,72
- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 92 770,31 248 088,72

PASYWA OGÓŁEM 13 991 480,50 6 566 337,38

08.03.2012                                        Müller Anna
…………………                                ………………………………………………………………
      data                                            podpis osoby, której powierzono 
                                                       prowadzenie ksiąg rachunkowych

………………………………………………………………………
podpis kierownika jednostki
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3. Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 92 770,31 248 088,72
1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 92 770,31 248 088,72
- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 92 770,31 248 088,72

PASYWA OGÓŁEM 13 991 480,50 6 566 337,38

08.03.2012                                        Müller Anna
…………………                                ………………………………………………………………
      data                                            podpis osoby, której powierzono 
                                                       prowadzenie ksiąg rachunkowych

………………………………………………………………………
podpis kierownika jednostki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rotopino.pl S.A. 

 
15/34 

 
 
 
II RACHUNEK ZYSKÓWI STRAT (wariant porównawczy) 
za lata zakończone 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku w zł 
 

Wyszczególnienie
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: 22 380 329,65 18 675 811,45

- od jednostek powiązanych 1 057 412,26 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 047 485,41 1 480 075,74
II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21 332 844,24 17 195 735,71

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 21 065 684,00 17 561 105,58

I. Amortyzacja 99 353,37 60 761,54
II. Zużycie materiałów i energii 69 048,75 44 729,49
III. Usługi obce 1 094 677,34 1 207 981,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: 17 864,68 1 580,06
- podatek akcyzowy 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 1 171 185,64 910 050,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 169 553,61 130 674,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 171 800,66 358 305,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 272 199,95 14 847 021,77

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) 1 314 645,65 1 114 705,87

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 60 288,45 47 373,08

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 34 666,72 7 399,00
II. Dotacje 0,00 0,00
III. Inne przychody operacyjne 25 621,73 39 974,08

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 126 822,48 268 070,06

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 100 000,00 198 290,15
III. Inne koszty operacyjne 26 822,48 69 779,91

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 1 248 111,62 894 008,89

G. PRZYCHODY FINANSOWE 123 519,11 278 106,86

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 70,00
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00
II. Odsetki, w tym: 95 714,61 3 136,18
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji 13 534,55 0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 271 028,88
V. Inne 14 269,95 3 871,80

H. KOSZTY FINANSOWE 344 830,55 267 259,31

I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00
- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji 271 028,88 267 106,28
IV. Inne 73 801,67 153,03

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) 1 026 800,18 904 856,44

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 1 026 800,18 904 856,44

L. PODATEK DOCHODOWY 275 125,00 224 117,12

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU -72 960,17 0,00

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) 824 635,35 680 739,32

08.03.2012                                                       Müller Anna
…………………                                ………………………………………………………………
      data                                            podpis osoby, której powierzono 
                                                       prowadzenie ksiąg rachunkowych

………………………………………………………………………
podpis kierownika jednostki
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II. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
(metoda pośrednia) 

sporządzony za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku w zł 
 

Wyszczególnienie
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto 824 635,35 680 739,32

II. Korekty razem -3 491 528,60 -458 728,63
 1. Amortyzacja 99 353,37 60 761,54

 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 -80,00
 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -47 506,08 -7 399,00

 5. Zmiana stanu rezerw -51 302,00 51 218,92
 6. Zmiana stanu zapasów -3 064 343,90 -1 159 186,72
 7. Zmiana stanu należności 99 533,15 -1 544 986,43
 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -607 651,31 1 930 797,54

 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -191 247,71 205 255,53
10. Inne korekty 271 635,88 4 889,99

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2 666 893,25 222 010,69

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy 402 600,00 7 399,00
 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50 000,00 7 399,00

 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
 3. Z aktywów finansowych, w tym: 352 600,00 0,00
 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
 b) w pozostałych jednostkach 352 600,00 0,00

 - zbycie aktywów finansowych 352 600,00 0,00
 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
 - odsetki 0,00 0,00

 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II. Wydatki 355 823,29 425 888,66
 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 304 823,29 86 128,02

 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 339 760,64
 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
 b) w pozostałych jednostkach 0,00 339 760,64

 - nabycie aktywów finansowych 0,00 339 760,64
 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
 4. Inne wydatki inwestycyjne 51 000,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 46 776,71 -418 489,66

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy 8 265 000,00 80,00
 1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 8 265 000,00 0,00
 2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
 4. Inne wpływy finansowe 0,00 80,00

II. Wydatki 4 384,00 0,00
 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00
 8. Odsetki 0,00 0,00
 9. Inne wydatki finansowe 4 384,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 260 616,00 80,00

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) 5 640 499,46 -196 398,97

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 0,00 0,00

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 170 059,44 366 458,41

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 5 810 558,90 170 059,44

 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

08.03.2012                               …………………………………………………Müller Anna……………
      data                                            podpis osoby, której powierzono 
                                                       prowadzenie ksiąg rachunkowych

………………………………………………………………………
podpis kierownika jednostki
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III. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
sporządzone za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku w zł 
 

Wyszczególnienie 01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 563 683,93 3 281 689,23

- korekty błędów podstawowych 0,00 -222 588,60
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3 563 683,93 3 059 100,63

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 715 000,00 715 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego 285 000,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 285 000,00 0,00
                  - wydanie udziałów (emisji akcji) 285 000,00 0,00
                  - 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
                  - agio 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 000 000,00 715 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 -8 812,59
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 8 812,59
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 8 812,59
                  - 0,00 8 812,59
                  - 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
                 - należne wpłaty 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
                  -                       0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
a) zwiększenie 0,00 0,00
b) zmniejszenie 0,00 0,00
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 978 915,56 1 978 915,56
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7 999 547,86 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 8 522 382,53 0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 7 980 000,00 0,00
- podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00
                  - 542 382,53 0,00
                  - 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 522 834,67 0,00
                  - pokrycia straty 353 353,48 0,00
                 - różnica miedzy A i P po połaczeniu spółek 165 097,19 0,00
                  - wydatki na podwyzszenie kapitału 4 384,00 0,00
                  - 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 9 978 463,42 1 978 915,56
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
                  - zbycia środków trwałych 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 542 382,53 0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -542 382,53 542 382,53
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 542 382,53
                  - 0,00 542 382,53
                  - 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 542 382,53 0,00
błąd w prezentacji - przeniesienie na kapitał zapasowy 542 382,53 0,00
                  - 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00  
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6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 542 382,53
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -353 353,48 596 586,26
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 596 586,26
- korekty błędów podstawowych 0,00 -222 588,60
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 373 997,66
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych 0,00 -727 351,14
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
                  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 727 351,14

0 0,00 184 968,61
                  - 0,00 542 382,53
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -353 353,48
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -353 353,48 0,00
- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -353 353,48 0,00
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych 353 353,48 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 353 353,48 0,00
                  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 353 353,48 0,00
                  - 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
                  - 0,00 0,00
                  - 
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -353 353,48
8. Wynik netto 824 635,35 680 739,32
a) zysk netto 824 635,35 680 739,32
b) strata netto
c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11 803 098,77 3 563 683,93

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 0,00 0,00

08.03.2012                                …Müller Anna……………………………………………………………
      data                                            podpis osoby, której powierzono 
                                                        prowadzenie ksiąg rachunkowych

………………………………………………………………………
podpis kierownika jednostki
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IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na rok obrotowy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2011 w złotych. 
 

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

 
a) Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów: 
Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, i 
materiałów  

 

Lp.
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1.

-

-

-

-

-

2. 1 047 485,41 1 480 075,74

- 1 047 485,41 1 480 075,74

-

-

-

-

3. 21 332 844,24 17 195 735,71

- 21 332 844,24 17 195 735,71

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

-

22 380 329,65 18 675 811,45

Przychody netto ze sprzedaży produktów

(wyszczególnienie)

Przychody netto ze sprzedaży usług

(wyszczególnienie)

Wyszczególnienie

Przychody ze sprzedaży towarów

(wyszczególnienie)

Przychody ze sprzedaży materiałów

(wyszczególnienie)

Przychody netto ze sprzedaży razem

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

 
 
 

b) Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów: 
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Lp.
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1.

-

-

-

-

-

2. 1 047 485,41 1 480 075,74

- 936 762,41 1 404 394,20

- 110 723,00 75 681,54

-

-

-

3. 21 332 844,24 17 195 735,71

- 10 807 392,56 10 481 257,95

- 10 525 451,68 6 714 477,76

-

-

-

4.

-

-

-

-

-

22 380 329,65 18 675 811,45

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Wyszczególnienie

Przychody netto ze sprzedaży usług

kraj

Swiadczenie usług SPTK

(wyszczególnienie)

Przychody ze sprzedaży towarów

kraj

WDT

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

Przychody ze sprzedaży materiałów

Przychody netto ze sprzedaży razem

(wyszczególnienie)
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2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności 
zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w 
następnym roku  

 
3. Koszty rodzajowe  

 

Lp.
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1. 99 353,37 60 761,54

2. 69 048,75 44 729,49

3. 1 094 677,34 1 207 981,87

4. 17 864,68 1 580,06

5. 1 171 185,64 910 050,69

6. 169 553,61 130 674,87

7. 171 800,66 358 305,29

2 793 484,05 2 714 083,81

Pozostałe koszty rodzajowe

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Koszty rodzajowe ogółem

Wynagrodzenia

Wyszczególnienie

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- podatek akcyzowy

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

 
 
 

4. Pozostałe przychody operacyjne 
 

Lp.
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1. 34 666,72 7 399,00

- 34 666,72 7 399,00

2.

-

-

-

-

3. 25 621,73 39 974,08

- 25 621,73 39 974,08

-

-

-

-

60 288,45 47 373,08Pozostałe przychody operacyjne ogółem

Inne przychody operacyjne

Inne przychody operacyjne

przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)

Dotacje

(wyszczególnienie)

Wyszczególnienie

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych
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5. Pozostałe koszty operacyjne 
 

Lp. 01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1.

-

2. 100 000,00 198 290,15

- 198 290,15

- 100 000,00

-

-

-

3. 26 822,48 69 779,91

- 26 822,48 69 779,91

-

-

-

-

126 822,48 268 070,06

Wyszczególnienie

Strata ze zbycia nief inansowych aktywów trwałych

przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

odpisy aktualizujące wartość należności

odpisy aktualizujące wartość zapasów

Inne koszty operacyjne

Inne koszty operacyjne

Inne koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne ogółem
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6. Przychody finansowe  

 

Lp. 01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1. 70,00

a) 70,00

- 70,00

-

-

b)

-

-

-

2. 95 714,61 3 136,18

a)

-

-

-

b) 95 714,61 3 136,18

- 95 714,61 3 136,18

-

-

3. 13 534,55

- 13 534,55

-

-

4. 271 028,88

- 271 028,88

-

-

5. 14 269,95 3 871,80

- 10 269,95 3 871,80

- 4 000,00

-

-

-

123 519,11 278 106,86

(wyszczególnienie)

(wyszczególnienie)

Przychody finansowe ogółem

 od pozostałych jednostek

Inne

różnice kursowe

forward

dywidenda od  Oponeo.pl S.A

od jednostek powiązanych

 od pozostałych jednostek

Wyszczególnienie

Dywidendy i udziały w zyskach

Odsetki

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Zysk ze zbycia inwestycji(akcje Oponeo)

odsetki bankowe

Aktualizacja wartości inwestycji

(wyszczególnienie)
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7. Koszty finansowe  
 

Lp.
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1.

a)

-

-

-

b)

-

-

-

2.

-

-

-

3. 271 028,88 267 106,28

- 271 028,88

- 267 106,28

-

4. 73 801,67 153,03

- 73 801,67

- 153,03

-

-

344 830,55 267 259,31

(wyszczególnienie)

Strata ze zbycia inwestycji

Odsetki

 od pozostałych jednostek

(wyszczególnienie)

odpis wart.firmy 

Koszty finansowe ogółem

Inne

forward

inne

Aktualizacja wartości inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji akcje

od jednostek powiązanych

Wyszczególnienie

(wyszczególnienie)

 
 
 
 
 

8. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  
 
Zdarzenia nadzwyczajne w roku obrotowym 01-12.2011 nie wystąpiły 
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9. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 

podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto  
 

Lp.
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1. 1 026 800,18 zł 904 856,44 zł

2. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: 489 797,04 zł 267 967,78 zł

- 2 779,00 zł

- 78 532,58 zł

- 10 888,34 zł 22 707,28 zł

- 100 000,00 zł 245 260,50 zł

- 271 028,88 zł

- 7 245,45 zł

- 19 322,79 zł

3.

-

-

-

-

-

-

-

4. 28 409,04 zł 30 305,13 zł

-

- 14 044,57 zł

- 14 364,47 zł

- 30 305,13 zł

-

-

5.

-

-

-

-

-

6. 1 488 188,18 zł 1 142 519,09 zł

7. 40 161,49 zł 40 161,49 zł

- 40 161,49 zł 40 161,49 zł

-

-

8. 1 448 027,00 zł 1 102 357,60 zł

9. 275 125,00 zł 209 447,00 zł

10.

-

-

-

11. 275 125,00 zł 209 447,00 zł

12. -21 658,17 zł -36 562,80 zł

13. -51 302,00 zł 51 218,92 zł

14. 202 164,83 zł 224 103,12 zł

Wyszczególnienie

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto 

koszy reprezentacji

wynagrodzenia i zus wypłacony w 2012

pozostałe koszty NKUP zesp 4

aktualizacja wartościnależności,zapasów

Przychody nie będące przychodami podatkowymi

wycena akcji

niezrealizowane róznice kursowe

pozostałe koszty NKUP zesp 7

Zwiększenia kosztów podatkowych

rozwiazanie rezerwy NKUP 2010 na należności

nizrealizowane różnice kursowe

Razem obciążenie wyniku brutto

Podatek należny

Odliczenia od podatku

Podatek według stawki 19%

Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy

(wyszczególnienie)

Podstawa opodatkowania

Odliczenia od dochodu

Zwiększenia przychodów podatkowych

(wyszczególnienie)

Dochód /strata

strata z lat ubiegłych

Zysk brutto

inne
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10. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych 
 

Lp.
Koszty 

zakończonych prac  
rozwojowych

Wartość firmy
Inne wartości 
niematerialne 

i prawne

Zaliczki na wartości 
niematerialne 

i prawne
Razem

505 569,80 505 569,80

18 000,00 18 000,00

18 000,00 18 000,00

54 706,50 54 706,50

8 706,50 8 706,50

46 000,00 46 000,00

2. 468 863,30 468 863,30

452 187,73 452 187,73

31 753,32 31 753,32

39 373,22 39 373,22

8 706,50 8 706,50

30 666,72 30 666,72

4. 444 567,83 444 567,83
5. 53 382,07 53 382,07

6. 24 295,47 24 295,47
7. 95% 95%

3.

1.

–  nabycie

–  przemieszczenie wewnętrzne

–  inne

Wartość brutto na początek okresu

Zwiększenia, w tym:

Zmniejszenia, w tym:

–  aktualizacja wartości

Stopień zużycia od wartości początkowej (%)

Umorzenie na koniec okresu

Wartość netto na początek okresu

Wartość netto na koniec okres u

–  przemieszczenie wewnętrzne

–  inne

–  likwidacja

Wyszczególn ienie

–  sprzedaż

–  przemieszczenie wewnętrzne

Wartość brutto na koniec okresu

Umorzenie na początek okresu

–  sprzedaż

–  inne

Zwiększenia

Zmniejszenia, w tym:

–  likwidacja

 
11. Zakres zmian środków trwałych 

 

Lp . Grunty własne Budynki i budowle
Urządzenia 
techniczne i 

maszyny
Środki transportu Pozostałe środki 

trwałe
Razem

15 708,03 66 720,00 40 704,96 123 132,99

302 531,32 302 531,32

286 823,29 286 823,29

15 708,03 15 708,03

15 708,03 26 453,72 42 161,75

26 453,72 26 453,72

15 708,03 15 708,03

2. 66 720,00 316 782,56 383 502,56

13 491,51 45 720,00 33 337,68 92 549,19

10 080,00 56 163,91 66 243,91

13 491,51 13 491,51

13 491,51 24 490,60 37 982,11

24 490,60 24 490,60

13 491,51 13 491,51

4. 55 800,00 78 502,50 134 302,50

5. 2 216,52 21 000,00 7 367,28 30 583,80

6. 10 920,00 238 280,06 249 200,06

7. 84% 25% 35%

1.

3.

Wyszczególnienie

Wartość brutto na początek okresu

–  inne

Zmniejszenia,  w tym:

–  likwidacja

–  przemieszczenie wewnętrzne

Zwiększenia

–  aktualizacja wartości

Zwiększenia inne

Wartość brutto na koniec okresu

–  sprzedaż

–  inne

Stopień zużycia od wartości początkowej (%)

–  sprzedaż

–  przemieszczenie wewnętrzne

Zwiększenia, w tym:

–  nabycie

–  przemieszczenie wewnętrzne

Umorzenie na początek okresu

–  inne

Umorzenie na koniec okresu

Wartość netto na początek okresu

Wartość netto na koniec okresu

Zmniejszenia,  w tym:

–  likwidacja

 
 
 

12. Zakres zmian inwestycji długoterminowych 
 
Brak w roku obrotowym inwestycji długoterminowych. 
 

13. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków 
trwałych używanych na podstawie umów oraz wartość gruntów użytkowana 
wieczyście 

 
W roku obrotowym spółka nie umarzała nie amortyzowała środków trwałych używanych na 
podstawie umów. 
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14. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

 
W roku obrotowym spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe. 
 
 

15. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na 
własne potrzeby  

 
W roku obrotowym spółka nie poniosła kosztów w związku z wytworzeniem środków 
trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby 
 

16. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie 
finansowe aktywa trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska 

 
 

Lp.
Wartość w 

01.01.2011 - 
31.12.2011

Plany na rok 
następny

1

2 51 000,00

51 000,00

Wyszczególnienie

Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok 
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Razem

Nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe

 
17. Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych 

 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 
 

Lp. Wartość na 
01.01.2011

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na 
31.12.2011

1 47 691,75 69 349,92 47 691,75 69 349,92

2

-

-

-

-

-

47 691,75 69 349,92 47 691,75 69 349,9 2Razem

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

(wyszczególnienie)

Wyszczególn ienie

 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 
 

Lp. Wartość na 
01.01.2011

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na 
31.12.2011

1 9 000,00 9 000,00

2 1 200,42 1 200,42

3 2 961,44 7 032,15 2 961,44 7 032,15

4

5

2 961,44 17 232,57 2 961,44 17 232,57Razem

Wyszczególn ienie

polisa ubezpieczeniowa

opłaty za licencje

opłaty za domeny

 
 
Bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa) 
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Lp.
Wartość na 
01.01.2011

Zwiększenia Zmniejszenia
Wartość na 
31.12.2011

1

2 248 088,72 92 770,31 248 088,72 92 770,31

a)

-

-

-

b) 248 088,72 92 770,31 248 088,72 92 770,31

- 15 000,00 21 000,00 15 000,00 21 000,00

- 233 088,72 71 770,31 233 088,72 71 770,31

-

248 088,72 92 770,31 248 088,72 92 770,31Razem

Wyszczególnienie

(wyszczególnienie)

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

rezerwa na badanie bilansu

zaliczki na dostawy

krótkoterminowe

 
 
 

18. Zapasy 
 
 

Lp.
Wartość księgowa 

brutto na 
31.12.2011

Odpisy 
aktualizujące na 

31.12.2011

Wartość netto na 
31.12.2011

1.

2.

3.

4. 5 438 421,87 100 000,00 5 338 421,87

5. 51,18 51,18

5 438 473,05 100 000,00 5 338 473,05Razem

Zaliczki na dostawy

Towary

Materiały

Półprodukty i produkty w toku

Wyszczególnienie

Produkty gotowe

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

 
 

19. Należności krótkoterminowe 
 

Lp.
Wartość na 
31.12.2011

Należności bieżące
Należności 

przeterminowane 
do 6 miesięcy

Należności 
przeterminowane 
od 6-12 miesięcy

Należności 
przeterminowane 

powyżej 12 
miesięcy

1. 9 308,55 9 308,55

a) 9 308,55 9 308,55

- 9 308,55 9 308,55

-

b)

2. 2 422 061,98 1 932 307,49 314 752,28 170 054,07 4 948,14

a) 1 076 722,30 586 967,81 314 752,28 170 054,07 4 948,14

- 1 076 722,30 586 967,81 314 752,28 170 054,07 4 948,14

-

b) 1 311 210,79 1 311 210,79

c) 34 128,89 34 128,89

d)

2 431 370,53 1 941 616,04 314 752,28 170 054,07 4 948,14

Wyszczególnienie

Struktura należności krótkoterminowych 

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług, w tym:

z tytułu dostaw i usług

do 12 miesięcy

Razem

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

 z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ.

inne

dochodzone na drodze sądowej

powyżej 12 miesięcy

inne
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20. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług 
 

Lp.
Wartość na 
01.01.2011

Zwiększenia Zmniejszenia
Wartość na 
31.12.2011

1.

-

-

-

-

-

-

-

2. 79 793,50 79 793,50

- 79 793,50 79 793,50

-

-

-

-

-

-

79 793,50 79 793,50

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych

(wyszczególnienie)

Wyszczególnienie

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Razem

Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw usług

 
21. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej 

 

Lp. Wartość na 
01.01.2011

Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na 
31.12.2011

1. 165 467,00 165 467,00

2.

3.

4.

5.

6.

7.

165 467,00 165 467,00

umowa notarialna /sprzedaż WNiP

Wyszczególnienie

Razem

 
22. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe 

 
W roku obrotowym 01.01.2011-31.12.2011 nie występują. 
 

23. Kapitał podstawowy 
 
Kapitał udziałowy Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 1.000.000. złotych i składał 
się z 10.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych każdy. Według stanu na dzień 
31 grudnia 2011 roku wśród udziałowców Spółki znajdowali się: TIM S.A 53,50 % akcji, 
Oponeo.pl  39,53 %, 0,68% Toyashi Limited spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą Limassol, 
Cypr. 
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Lp.
Ilość posiadanych 
akcji / udziałów

Wartość nominalna
Kapitał podstawowy 

na 31.12.2011

Udział w kapitale 
podstawowym na 

31.12.2011

1. 6 150 000,00 0,10 615 000,00 61,50%

2. 1 000 000,00 0,10 100 000,00 10,00%

3. 2 850 000,00 0,10 285 000,00 28,50%

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10 000 000,00 - 1 000 000,00 100,00%Razem

Wyszczególnienie

akcje serii A

akcje serii B

akcje serii C

 
24. Kapitał zapasowy 

 

Lp.
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1. 1 978 915,56 1 978 915,56

a) 8 522 382,53

- 542 382,53

-

- 7 980 000,00

b) 522 834,67

- 353 353,48

- 165 097,19

- 4 384,00

2. 9 978 463,42 1 978 915,56

Wartość na początek okresu

Zmniejszenia, w tym:

pokrycie straty

róznice między AiP przy połączeniu

wydatki na podwyższenie kapitału

Wartość na koniec okresu

błąd w prezentacji w 2010 roku/ (kap.zapasowy winno być)

Wyszczególnienie

Zwiększenia, w tym:

 
 

25. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 
 

Lp.
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1. 542 382,53

a) 542 382,53

-

- 542 382,53

-

b) 542 382,53

- 542 382,53

-

-

2. 542 382,53Wartość na koniec okresu

kapitał rezerwowy

zysk netto

Wartość na początek okresu

Wyszczególnienie

błąd w prezentacji w 2010 roku/ (kap.zapasowy winno być)

Zmniejszenia, w tym:

Zwiększenia, w tym:
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26. Kapitał z aktualizacji wyceny 
 

Lp.
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1. 1 978 915,56

a)

-

-

-

b)

-

-

-

2. 1 978 915,56

(wyszczególnienie)

Zwiększenia, w tym:

Wartość na początek okresu

Wyszczególnienie

Wartość na koniec okresu

Zmniejszenia, w tym:

 
 

27. Propozycja co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 
 
Zgodnie z propozycją Zarządu zysk netto w kwocie 824.635,35 zostanie przeznaczony na 
kapitał zapasowy. 
 
 
 

28. Dane o stanie rezerw 
 

Lp.
Wartość na 
01.01.2011

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie
Wartość na 
31.12.2011

1. 51 302,00 51 302,00

2.

a)

-

-

-

b)

-

-

-

3.

a)

-

-

-

b)

-

-

-

51 302,00 51 302,00

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie

Zakres zmian stanu rezerw

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowe

Pozostałe rezerwy

krótkoterminowe

(wyszczególnienie)

(wyszczególnienie)

Rezerwy na zobowiązania ogółem

długoterminowe

odsetki nienotyfikowane przez bank

akcje oponeo

(wyszczególnienie)

krótkoterminowe
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29. Zobowiązania długoterminowe 
 
Zobowiązania długoterminowe według okresów zapadalności pozostałym od dnia 
bilansowego okresie spłaty 
 
Na 31 grudnia 2011 roku Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych.  
 

30. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 
31 grudnia 2011 roku. 

 
Na 31 grudnia 2011 roku Spółka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku. 
 
 
 

31. Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę 
gwarancje i poręczenia także wekslowe 

 
 
Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez 
jednostkę gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań wekslowych 
 

32. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 

 
W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku w Spółce nie wystąpiły. 
 

33. Zobowiązania pozabilansowe 
 
Na dzień bilansowy zobowiązania pozabilansowe nie wystąpiły. 
 
 

34. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu  
 
Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące 
zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Spółki, nie uwzględnione w bilansie 
i rachunku zysków i strat. 
 
 

35. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu 
finansowym  

 
 
W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku w Spółce nie wystąpiły znaczące 
zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
 
 

36. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach  
 
W roku obrotowym od 1 stycznie do 31 grudnia 2011 roku Spółka nie przeprowadzała 
wspólnych przedsięwzięć w rozumieniu Załącznika 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
pkt. 6 Ustawy o rachunkowości. 
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37. Zatrudnienie  

 

Lp.
01.01.2011 - 
31.12.2011

01.01.2010 - 
31.12.2010

1. 19,25 11,15

2.

3.

4.

5.

19,25 11,15

pracowicy biurowi

Razem

Wyszczególnienie

Przeciętne zatrudnienie

 
 

38. Pożyczki osób wchodzących w skład organów zarządzających i 
nadzorujących 

 
W okresie obrachunkowym Spółka nie przeprowadziła żadnych transakcji z członkami 
Zarządu lub też z ich małżonkami, krewnymi i powinowatymi, a także z członkami Rady 
Nadzorczej. Spółka nie udzieliła też powyższym osobom pożyczek.  
 

39. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających i 
nadzorujących  

 
W roku obrotowym zakończonym od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku członkom Zarządu 
wypłacono z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie w kwocie 158.942,27 zł, natomiast 
Radzie Nadzorczej w kwocie 34.000,00 zł. 
 

40. Transakcje z podmiotami powiązanymi  
 
Podmiotami powiązanymi dla Spółki są wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy 
kapitałowej. Obroty z tymi podmiotami kształtowały się w roku obrotowym od 1 stycznia do 
31 grudnia 2011 roku następująco: 
 

Podmiot 
powiązany  

 
Sprzedaż Zakup 

Saldo 
pożycz

ki 
udzielo

nej 

Saldo 
pożyczki 
otrzyman

ej 

Saldo 
należności z 

tytułu dostaw 
i usług 

Saldo zobowiązań z 
tytułu dostaw i usług 

TIM S.A 
 

12.318,19 
   15.151.37 

Oponeo.pl 
S.A 

1.057.412,26 389.970,60   1.230,00 450.264,99 
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41. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdań finansowych i zasadach 
wyceny  

 
Spółka nie  dokonywała zmian zasad rachunkowości w roku obrotowym 2011 
 
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły.  
 

42. Porównywalność sprawozdań finansowych  
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011 oraz porównywalne  
dane za rok obrotowy 2010. 
 

43. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 
pieniężnych  

 

Lp.
Wartość na 
31.12.2011

Wartość na 
01.01.2011

1. 5 810 558,90 168 119,44

2. 1 940,00

3.

5 810 558,90 170 059,44Razem

Inne aktywa pieniężne

Wyszczególnienie

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Inne środki pieniężne

 
 

44. Wykaz  spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w 
kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki 

 
Spółka nie posiada udziałów w kapitale ani głosów w organie stanowiącym   innych spółek.  

 
 
45. Informacje o połączeniu spółki 
 
W roku obrotowym 2011 miało miejsce połączenie przez przejęcie, tj poprzez przeniesienie 
całego majątki spółki przejmowanej – Narzedzia.pl S.A na spółkę przejmującą – 
Marketeo.com S.A (od 01 grudnia 2011 Rotopino.pl S.A). Uchwały o połączeniu podjęte 
zostały w formie aktów notarialnych pod numerami repetytorium A numer 8059/2011 
(protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marketeo.com S.A) oraz repetytorium A 
numer 8060/2011 (protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Narzedzia.pl). Z uwagi 
na fakt, iż całość akcji Spółki przejmowanej posiadał akcjonariusz, którym jest spółka 
przejmująca, połączenie przeprowadzone zostało  w trybie art.516 §6 k.s.h. t.j. bez wydania 
akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. Niniejsze sprawozdanie 
finansowe sporządzone jest po połączeniu wyżej wymienionych spółek. 
 
 
Prezes Zarządu                                                                                     Członek Zarządu 
Ryszard Zawieruszyński                                                                       Maciej Posadzy                                        
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4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Rotopino.pl S.A. za rok 2011 z dnia 

I. Ogólny zarys działalności Spółki Rotopino.pl S.A. 
 
Rotopino.pl S.A. jest spółką działającą na rynku krajowym i zagranicznym, której podstawową 
działalnością jest internetowa sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi. Spółka jest właścicielem 
kilkunastu sklepów internetowych m.in. narzedzia.pl; rotopino.pl. Sprzedaż narzędzi i 
elektronarzędzi za granica odbywa się za pomocą portali z grupy rotopino. Spółka prowadzi 
również działalność w zakresie sprzedaży powierzchni reklamowych na branżowych portalach 
internetowych skupionych wokół platformy www.marketeo.pl. Model biznesu opiera się na 
umożliwieniu podmiotom gospodarczym dotarcia do ofert innych podmiotów działających w 
najpopularniejszych gałęziach gospodarczych.  

 
II. Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywalnego rozwoju Spółki  

Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju, która opiera się przede wszystkim 
na: 

 dalszym rozwoju sprzedaży za pośrednictwem uruchomionych sklepów internetowych w 
Polsce, 

 realizacji projektów uruchamiania kolejnych serwisów zagranicznych, 

 ciągłego doskonalenia działających serwisów zarówno pod kątem „przyjazności” dla 
klientów jak i technologicznym, 

 ciągłym poszerzaniem oferty asortymentowej. 
 
 
III. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent 
jest na nie narażony. 

Sytuacja finansowa Rotopino.pl S.A. zależy zarówno od sytuacji makroekonomicznej Polski, 
jak i Europy. Bezpośredni wpływ na wyniki finansowe Spółki będą miały: dynamika wzrostu 
PKB, inflacja, polityka monetarna państwa, poziom inwestycji gospodarstw domowych i 
przedsiębiorstw. 

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Uregulowania prawne nie są w Polsce stabilne i ulegają częstym zmianom. Przepisy prawne 
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które w ostatnich latach ulegają częstym 
zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, 
prawo handlowe oraz uregulowania dotyczące podmiotów gospodarczych działających na rynku 
telekomunikacyjnym. Każdorazowa zmiana przepisów może przyczynić się do podniesienia 
poziomu kosztów działalności  Rotopino.pl S.A. oraz wpłynąć na jego wyniki finansowe. Taki 
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stan rzeczy nie sprzyja prawidłowej ocenie przyszłych zdarzeń i opracowaniu strategii na 
dłuższy okres. 

Ryzyko związane z otoczeniem działalności Spółki 

W celu zwiększenia popularności i atrakcyjności platformy handlowej oraz portali branżowych  
jak również sklepów internetowych zajmujących się  sprzedażą narzędzi i elektronarzędzi na 
stronie narzedzia.pl  oraz Rotopino.pl Emitent wprowadza nowe, coraz bardziej zaawansowane 
technologicznie serwisy i usługi. Taki rozwój pociąga za sobą konieczność ponoszenia 
wysokich nakładów, bez gwarancji, iż w przyszłości usługi Emitenta spotkają się z 
zainteresowaniem podmiotów korzystających z platformy handlowej. Istnieje zagrożenie, iż 
Emitent będzie w przyszłości wystawiony na walkę i konkurencję z podmiotami o  znacznym 
zapleczu kapitałowym, które działają obecnie w skali globalnej, a zdecydują się podjąć 
działalność na rynku polskim. Wejście na rynek kolejnych podmiotów oraz konkurencji 
zagranicznej może oznaczać utratę części rynku, co może mieć negatywny wpływ na działalność 
Spółki i jej sytuację finansową. 

Ryzyko związane z barierami rozwoju sieci Internet w Polsce 

Działalność Rotopino.pl S.A. jest w dużym stopniu uzależniona od rozwoju Internetu w Polsce i 
jego dostępności. Należy mieć na uwadze, że rozwój ten wciąż napotyka na bariery. Można tu 
wskazać m.in. niedostatecznie rozwiniętą, choć stale rozwijaną infrastrukturę 
telekomunikacyjną, wciąż wysokie koszty dostępu dla użytkowników Internetu, koszt zakupu 
komputera czy też stosunkowo niski stopień edukacji informatycznej społeczeństwa oraz brak 
świadomości, jakie korzyści daje Internet. Obawa związana z korzystaniem z urządzeń 
informatycznych jest zauważalna zwłaszcza wśród ludzi starszych, którzy wcześniej nie mieli 
styczności z komputerami. Z tym także wiąże się brak świadomości, co do możliwości, jakie 
daje użytkownikom Internet - przez wielu wciąż jest utożsamiany jedynie z czymś w rodzaju  
elektronicznej gazety. Bariery te powoli będą znikały, po części ze względu na wzrost 
konkurencji wśród podmiotów oferujących usługi telekomunikacyjne, co według opinii 
Rotopino.pl S.A. wpłynie na zwiększenie dostępności Internetu, jak też na spadek kosztów jego 
użytkowania. Bariery edukacyjne będą natomiast zanikały, ze względu na informatyzację 
społeczeństwa i codzienne obcowanie z komputerami. Program nauczania na wszystkich 
szczeblach edukacji przygotowuje do korzystania z komputerów oraz zasobów Internetu.  

Należy jednak mieć na uwadze, że czynniki przytoczone powyżej jeszcze przez pewien czas, 
zwłaszcza w najbliższej przyszłości, będą miały w Polsce wpływ na rozwój i upowszechnienie 
dostępu do Internetu. 

Ryzyko spadku dynamiki rozwoju E-commerce w Polsce 

Prognozy dynamicznego rozwoju polskiego rynku E-commerce (jako E-commerce należy 
rozumieć handel prowadzony przy użyciu sieci Internet) oparte są w dużym stopniu na 
założeniu, że intensywnie powstawać będzie konieczna infrastruktura (m.in. w zakresie 
płatności), rozwiązania prawne oraz że odpowiednio szybko rosnąć będzie dostępność I 
powszechność wykorzystania z Internetu. Sprzedaż on-line, jako nowa forma działalności, 
wymaga wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych, których tempo wprowadzania w 
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istotny sposób będzie wpływać na dalszą dynamikę rozwoju rynku handlu elektronicznego. 
Zwiększenie dostępności ofert pochodzących z rynku E-commerce oraz możliwość prowadzenia 
niektórych form działalności (np. sprzedaż produktów cyfrowych) są uwarunkowane 
rozpowszechnianiem szerokopasmowego dostępu do Internetu i dalszym rozwojem sieci 
szkieletowej w Polsce. Brak postępu w tej dziedzinie może spowodować zmniejszenie się 
dynamiki rozwoju Internetu, a co za tym idzie, spadku dynamiki rozwoju rynku e-commerce w 
Polsce. 

Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych i wymogów dotyczących handlu w 
Internecie 

Szybki rozwój Internetu powoduje, iż często pojawiają się zmiany przepisów prawnych i nowe 
wymogi dotyczące handlu w sieci. Za brak spełnienia niektórych wymogów grożą wysokie kary 
ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istnieje ryzyko związane z brakiem 
reakcji Spółki na powstanie nowych wymogów oraz konieczność wprowadzenia odpowiednich 
zmian przez firmy prowadzące działalność w Internecie, w tym również przez Spółkę. 

Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii 

Rynek, na którym działa Spółka, podlega ciągłym zmianom - ich kierunek i natężenie zależne 
jest od szeregu, nierzadko wykluczających się, czynników. W tej sytuacji przyszła pozycja 
Rotopino.pl S.A., a więc w efekcie przychody i zyski, zależne są od zdolności Spółki do 
wypracowania strategii skutecznej w szerszym horyzoncie. Ewentualne podjęcie nietrafnych 
decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolności adaptacji Spółki do 
dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, wiązać się może z istotnymi 
negatywnymi skutkami finansowymi.  

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia Spółka zbiera informacje 
dotyczące wielkości rynku oraz tendencji, które na nim występują. 

Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych 

Rotopino.pl S.A. jest przedsiębiorstwem o bardzo wysokim stopniu informatyzacji. Istnieje 
ryzyko nieprawidłowego działania systemów informatycznych, które może narazić 
przedsiębiorstwo na n/w zdarzenia: 
 - utratę kluczowych danych; 
 - brak możliwości obsługi klientów i prowadzenia sprzedaży 
 - zakłócenie lub uniemożliwienie pracy wszystkich działów przedsiębiorstwa. 
Spółka wdrożyła procedury ograniczające do minimum ryzyka, związane z awarią systemów 
informatycznych poprzez m.in.: 
 - system kontroli dostępu pracowników do systemów informatycznych, oraz do  
 pomieszczeń informatycznych; 

- systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa kluczowych danych 
 - wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, pozwalających na 
 zabezpieczenie krytycznych danych 

- wykorzystywanie programów zabezpieczających przed złośliwym działaniem  innych 
programów informatycznych; 
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Zarząd Rotopino.pl S.A. podkreśla, że pomimo podejmowanych działań i wdrożonych procedur 
ryzyko wystąpienia awarii systemów informatycznych jest ryzykiem istotnym w działalności 
przedsiębiorstwa Spółki i może mieć wpływ na wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od kluczowych pracowników 

Ze względu na specyfikę branży, w jakiej działa Rotopino.pl S.A., kluczową rolę w strukturze 
Spółki odgrywają wysoko wykwalifikowani specjaliści, w szczególności specjaliści o 
wykształceniu informatycznym. Odejście pracownika powoduje wymierną stratę w postaci 
konieczności pozyskania i wyszkolenia odpowiednio wykwalifikowanego następcy. Spółka 
prowadzi politykę kadrową zachęcającą pracowników do wiązania z nim swojej kariery oraz 
gwarantuje również atrakcyjny pakiet socjalny. 

Ryzyko związane z awariami sprzętu i łącz telekomunikacyjnych 

Rotopino.pl S.A. działa w oparciu o wysokiej jakości sprzęt komputerowy, który jest jednak 
narażony na awarie związane z jego użytkowaniem. Ewentualna awaria może spowodować 
obniżenie jakości usług świadczonych przez Spółkę lub nawet ich czasowy brak, względnie 
zniszczenie danych przetwarzanych i przechowywanych na sprzęcie komputerowym.  
             
Rotopino.pl S.A. posiada opracowane procedury awaryjne, dba o posiadanie odpowiedniej 
rezerwy sprzętu na wymianę oraz zawiera umowy wsparcia technicznego. Dodatkowo wszelkie 
cenne dane są zabezpieczane w postaci kopii zapasowych. Działalność Emitenta jest zależna od 
jakości działania sieci Internet w Polsce, czyli jakości świadczenia usług przez operatorów 
telekomunikacyjnych. Niedostępność usług sieci powoduje znaczne zmniejszenie przychodów z 
reklam oraz usług E-commerce. Jakość usług związanych z sieciami szkieletowymi w Polsce 
ulega stałej poprawie. 

Ryzyko związane z użytkowaniem bezpłatnego oprogramowania 

Duża część oprogramowania używanego w Spółce jest licencjonowana na zasadach „open 
source”, czyli licencji dostępnej publicznie, również do zastosowań komercyjnych, bez 
ograniczeń. Ryzyko związane jest z potencjalnym wystąpieniem błędów w oprogramowaniu 
ograniczających zdolność Rotopino.pl S.A. do świadczenia usług lub zwiększających ryzyko 
włamania do systemu. Dodatkowe ryzyko związane jest z brakiem wsparcia ze strony 
wytwórców oprogramowania - ewentualne błędy muszą być usuwane samodzielnie przez 
Spółkę. Rotopino.pl S.A.  pozostaje w stałym kontakcie z grupami rozwijającymi i używającymi 
tego typu oprogramowania oraz utrzymuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zdolną 
dokonać ewentualnych modyfikacji w oprogramowaniu. 

Ryzyko związane z potencjalnymi włamaniami internetowymi (utrata zaufania do portalu) 

Przyłączenie do sieci Internet systemów informatycznych Rotopino.pl S.A. stwarza potencjalne 
ryzyko związane z przestępstwami komputerowymi dokonywanymi za pośrednictwem sieci, 
takimi jak włamanie do systemu komputerowego i jego zniszczenie lub uszkodzenie, czy 
blokada usług (Denial of Service). Spółka nie lekceważy tego ryzyka utrzymując zespół osób 
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odpowiedzialnych za bezpieczeństwo platformy handlowej oraz stosując odpowiednie systemy 
zabezpieczające (na przykład typu firewall) i procedury bezpieczeństwa. 

Ryzyko infrastruktury telekomunikacyjnej oraz funkcjonowania sieci Internet 

Funkcjonowanie  Rotopino.pl S.A.  uzależnione jest od poprawności działania sieci Internet oraz 
jakości przesyłanego sygnału. Ponieważ Spółka nie ma wpływu na jakość świadczenia tych 
usług, które bezpośrednio są wykonywane przez właścicieli sieci szkieletowych, operatorów 
telefonicznych, operatorów telewizji kablowej itp. oraz dostawców Internetu, Spółka nie ma 
możliwości pełnego zabezpieczenia się przed awariami. Dążąc jednak do minimalizacji ryzyka 
oraz ciągłego podnoszenia jakości świadczonych przez siebie usług, Rotopino.pl S.A. zawarła 
umowę z dwoma dostawcami sieci internetowej (tj. TP SA i Netia).                 

Na podstawie złożonego oświadczenia, Spółka w najbliższym czasie nie zamierza powiększać 
grona dostawców sieci internetowych. Powyższe działania pozwalają przeciwdziałać ryzyku 
problemów technicznych mogących wystąpić u poszczególnych dostawców usług. 

Ryzyko związane z konkurencją 

Stosunkowo niskie bariery wejścia w biznesie, który prowadzi Spółka powodują, że nie można 
wykluczyć sytuacji, iż w najbliższych latach nie pojawiają się podmioty, które zaczną 
konkurować ze Spółką. Wzrost ten może wystąpić poprzez umocnienie pozycji podmiotów 
działających już na rynku jak i poprzez pojawienie się nowych podmiotów. Może to mieć 
kluczowy wpływ na ilość klientów Spółki oraz powstanie ryzyka dostosowywania oferty Spółki 
do oferty konkurencji. Spółka mając tę świadomość dąży do skupienia wokół siebie jak 
największej ilości klientów i oferowania im szerszej oferty produktowej. 

Ryzyka: zmiany cen, kredytowe, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz 
utraty płynności finansowej na jakie  narażona jest jednostka. 

Spółka stosuje następujące mechanizmy zabezpieczania się przed zmiennością parametrów 
rynkowych: 

- z dostawcami podpisywane są umowy lub porozumienia gwarantujące względną stałość cen, 
jednocześnie utrzymywany zapas magazynowy nie przekracza 2 m-cznego poziomu sprzedaży 
co powoduje, że ryzyko zmiany cen jest istotnie minimalizowane, 
- w przypadku należności walutowych (euro) Spółka dokonuje zabezpieczeń kursu realizacji 
korzystając z forwardów, 
- Spółka nie posiada zobowiązań kredytowych, 
- przed ryzykiem zakłóceń przepływów środków pieniężnych i utraty płynności Spółka 
zabezpiecza się poprzez monitorowanie aktualnego stanu środków pieniężnych, monitorowanie 
bieżących należności i zobowiązań. Posiadane nadwyżki środków pieniężnych lokowane są na 
krótko i średnioterminowe lokaty oparte o rynkowe oprocentowanie depozytów. 

Przyjęte przez Spółkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 
metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których 
stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 
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Spółka w 2011 roku przyjęła zasady zawierania transakcji walutowych. Główne elementy tych 
zasad to: określanie sposobu zawierania transakcji, określenie możliwych instrumentów 
zabezpieczających i wartości zawieranych transakcji.  
W zakresie zabezpieczenia się przed niewypłacalnością odbiorców krajowych i zagranicznych 
Spółka na bieżąco monitoruje stan należności oraz dokonała Ubezpieczenia należności w firmie 
Coface. Spółka nie stosuje transakcji i odpowiednich zabezpieczeń, dla których stosowana jest 
rachunkowość zabezpieczeń. 

IV. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym 
znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), 
umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 

Zarząd Rotopino.pl S.A. (wcześniej MARKETEO.COM S.A.) zawiadomił stosownym raportem 
w dniu 11 marca 2011 roku o otrzymaniu informacji o zawarciu umów inwestycyjnych 
pomiędzy spółką OPONEO.PL S.A. a 9 Akcjonariuszami Rotopino.pl. S.A w sprawie nabycia 
przez spółkę OPONEO.PL S.A. łącznie 6.300.000 akcji Emitenta w zamian za akcje 
OPONEO.PL S.A. utworzone w drodze nowej emisji. Wg wiedzy Emitenta warunki ww. umów 
przewidywały, iż za każde 5 akcji Rotopino.pl. S.A. Akcjonariuszowi przysługiwać będzie 
prawo do objęcia 1 akcji nowej serii OPONEO.PL S.A. Strony ustaliły cenę nowo emitowanych 
akcji OPONEO.PL S.A. w wysokości 10,00 PLN za jedną akcję oraz cenę jednej akcji 
Rotopino.pl S.A w wysokości 2,00 PLN. 

Zarząd Rotopino.pl S.A (wcześniej MARKETEO.COM S.A.) zawiadomił stosownym raportem 
o otrzymaniu informacji, iż w dniu 13 kwietnia 2011 roku podpisano pomiędzy spółką 
OPONEO.PL S.A. a 4 Akcjonariuszami Emitenta aneksy do umów inwestycyjnych. Z 
uzyskanych informacji wynikało, że w związku z zamiarem zbycia przez 4 Akcjonariuszy 
łącznie 4.763.353 akcji Rotopino.pl S.A.  na rzecz Toyashi Limited, spółki prawa cypryjskiego z 
siedzibą w Limassol, Cypr, wprowadzone zostały na mocy aneksu zmiany do umów 
inwestycyjnych zgodnie, z którymi ww. Akcjonariusze Rotopino.PL S.A. zobowiązali się w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przenieść na Spółkę Cypryjską wszystkie posiadane 
przez siebie akcje  Rotopino.pl S.A.  

Zarząd MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) stosownym raportem przekazał o  
otrzymaniu istotnej informacji, iż w dniu 24 maja 2011 roku Spółka OPONEO.PL S.A. 
podpisała umowę objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego ze spółką Toyashi Limited w 
sprawie objęcia przez Toyashi Limited 939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 
OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda, 
utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.695.000 akcji 
Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Toyashi Limited w ramach umowy 
zobowiązała się przenieść na Spółkę OPONEO.PL S.A. własność akcji Rotopino.pl S.A., wraz z 
wszelkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami jako wkład niepieniężny na pokrycie 
objętych akcji Spółki. Przeniesienie własności akcji Rotopino.pl S.A. nastąpiło z chwilą 
dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. 
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Zarząd MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) w dniu 26 maja 2011 poinformował 
stosownym raportem iż otrzymał zawiadomienia sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie 
publicznej: 

1. od spółki Toyashi Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), w którym zawarto informacje o 
zbyciu na rzecz spółki OPONEO.PL S.A. 4.695.000 akcji Emitenta, 
2. od spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w którym zawarto informacje o 
nabyciu od spółki Toyashi Limited 4.695.000 akcji Emitenta. 

Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż na skutek podpisanej w dniu 24 maja 2011 roku umowy 
objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego spółka Toyashi Limited objęła 939.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii C spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 PLN i cenie 
emisyjnej 10 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny 
w postaci 4.695.000 akcji Rotopino.pl S.A. Zapisanie akcji Rotopino.pl S.A. na rachunku 
papierów wartościowych OPONEO.PL S.A. (tj. przeniesienie własności akcji  Rotopino.pl S.A.  
na OPONEO.PL S.A.) nastąpiło w dniu 26 maja 2011 roku. Powyższe oznacza, że spółka 
OPONEO.PL S.A. nabyła 4.695.000 akcji Emitenta stanowiących wkład niepieniężny o łącznej 
wartości nominalnej 469.500 PLN. Wartość aportu wyceniona została na 9.390.000 PLN. 

W wyniku transakcji liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 
4.695.000, a liczba głosów w spółce Rotopino.pl S.A. wyniosła 65,66 % kapitału zakładowego 
oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka OPONEO.PL S.A. poinformowała ponadto, iż 
nie posiadała żadnych akcji  Rotopino.pl S.A. przed dniem opisywanej transakcji. Po transakcji 
liczba posiadanych przez Toyashi Limited akcji Emitenta wyniosła 68.353, które stanowią 
0,95% jego kapitału zakładowego. Przed ww. transakcją Toyashi Limited była w posiadaniu 
4.763.353 akcji  Rotopino.pl S.A., które stanowiły 66,62% kapitału zakładowego i głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Zarząd MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) zawiadomił o otrzymaniu istotnej 
informacji, iż w dniu 31 maja 2011 roku Zarząd Spółki dominującej wobec Emitenta tj. 
OPONEO.PL S.A. zawiadomił o podpisaniu umów objęcia akcji i wniesienia wkładu 
niepieniężnego z pięcioma Akcjonariuszami Rotopino.pl S.A. w sprawie objęcia przez tych 
Akcjonariuszy 321.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości 
nominalnej 1,00 PLN i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, 
w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.605.000 akcji Rotopino.pl S.A. o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda.  

Akcjonariusze Rotopino.pl S.A.: 
- Pan Marek Cichocki, 
- Pan Henryk Kruszyński, 
- Pan Krzysztof Lipkowski, 
- Pan Maciej Świtalski, 
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- Pan Wojciech Topolewski, 
w ramach umowy zobowiązali się przenieść na OPONEO.PL S.A. własność akcji Rotopino.pl 
S.A., wraz z wszelkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami jako wkład niepieniężny 
na pokrycie objętych akcji OPONEO.PL S.A. Przeniesienie własności akcji Rotopino.pl S.A. 
nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.     

Zarząd MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) poinformował, że w dniu 2 czerwca 
2011 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej 
od spółki dominującej OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w którym zawarto 
informacje o nabyciu w okresie od 31 maja 2011 roku do dnia 2 czerwca 2011 roku 1.605.000 
akcji Emitenta, stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 160.500 zł. 
Wartość aportu wyceniona została na 3.210.000 zł. Z zawiadomienia wynikało ponadto, iż 
nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku podpisania  w dniu 31 maja 2011 roku umów objęcia 
akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego z pięcioma Akcjonariuszami  Rotopino.pl S.A.: 
- Panem Markiem Cichockim, 
- Panem Henrykiem Kruszyńskim, 
- Panem Krzysztofem Lipkowskim, 
- Panem Maciejem Świtalskim, 
- Panem Wojciechem Topolewskim, 
dotyczącej objęcia przez Akcjonariuszy łącznie 321.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 
OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 10 zł każda, utworzonych w 
drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.605.000 akcji obecnie 
Rotopino.pl S.A. W zawiadomieniu wskazano także, iż zapisanie akcji Emitenta na rachunku 
papierów wartościowych OPONEO.PL S.A. (tj. przeniesienie własności tych akcji na 
OPONEO.PL S.A.) nastąpiło w dniach: 
- 31 maja 2011 roku - 250.000 akcji, 
- 31 maja 2011 roku - 250.000 akcji, 
- 31 maja 2011 roku - 250.000 akcji, 
- 01 czerwca 2011 roku - 450.008 akcji, 
- 02 czerwca 2011 roku - 100.000 akcji, 
- 02 czerwca 2011 roku - 304.992 akcji. 

W wyniku transakcji OPONEO.PL S.A. nabyła 1.605.000 akcji stanowiących 22,45% kapitału 
zakładowego Rotopino.pl S.A., które uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 

Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 4.695.000 akcji  Rotopino.pl S.A. stanowiących 
65,66% kapitału zakładowego Rotopino.pl S.A., które uprawniały do tyluż samo głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji OPONEO.PL S.A. posiada 6.300.000 akcji 
Emitenta stanowiących 88,11% kapitału zakładowego  Rotopino.pl S.A., które uprawniają do 
tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W zawiadomieniu wskazano, iż Zarząd 
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OPONEO.PL S.A. nie planuje w chwili obecnej dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie 
głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia. 

Zarząd OPONEO.PL S.A poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od 
OPONEO.PL S.A. posiadające akcje Rotopino.pl S.A. Nie występują także osoby, o których 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych.   

Zarząd MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) poinformował stosownym 
raportem, iż w dniu 13 września 2011 roku, zawarta została między Emitentem, TIM S.A. z 
siedzibą w Siechnicach, OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, oraz NARZEDZIA.PL S.A. 
z siedzibą w Bydgoszczy umowa inwestycyjna na mocy której Rotopino.pl S.A. złożyła TIM 
S.A. ofertę objęcia 2.850.000 akcji nowej emisji - serii C MARKETEO.COM S.A. (obecnie 
Rotopino.pl S.A.) o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, za cenę 2,90 PLN za jedną akcję, a 
TIM S.A. przyjęła wyżej wymienioną ofertę. Jednocześnie na mocy ww. umowy TIM S.A. 
zobowiązała się do zakupu, a OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży 2.500.000 akcji 
serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96 % w jego 
kapitale zakładowym i uprawniają łącznie do 34,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu  Rotopino.pl S.A. Transakcja pakietowa nabycia akcji, o których mowa 
powyżej, miała miejsce w dniu 13 września 2011 roku. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 
2,90 PLN. Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM S.A. nie posiadała akcji Emitenta. Po 
zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału, TIM S.A. posiada 
łącznie 5.350.000 akcji MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda, co stanowi  udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym 
MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) Wyżej wymienione akcje uprawniają TIM 
S.A. do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. (obecnie 
Rotopino.pl S.A.)   

Zarząd MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) poinformował, iż w dniu 21 
września 2011 roku, uzgodnił ze spółką zależną - NARZEDZIA.PL S.A. plan połączenia, na 
mocy którego obie wymienione wyżej spółki zostaną połączone zgodnie z postanowieniami art. 
492 § 1 pkt 1) Ksh - połączenie przez przejęcie-  tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki 
przejmowanej: Narzedzia.pl S.A. na spółkę przejmującą: MARKETEO.COM S.A. (obecnie 
Rotopino.pl S.A.) 

Zarząd Emitenta poinformował, że połączenie MARKETEO.COM S.A. oraz Narzedzia.PL S.A. 
związane jest z optymalizacją kosztów oraz uproszczeniem metod zarządzania.  

Również w dniu 21 września 2011 roku stosownym raportem podano do publicznej wiadomości, 
iż zawarta została między Emitentem, oraz NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 
umowa na mocy której MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) udzieliła pożyczki 
spółce NARZEDZIA.PL S.A. w kwocie 8.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie 
bieżącej działalności NARZEDZIA.PL S.A. 
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Pożyczka została udzielona na okres 12 miesięcy. Strony umowy ustaliły oprocentowanie 
pożyczki w powyższym okresie w wysokości równej WIBOR 3M + 1% w stosunku rocznym.  
Zarząd Rotopino.pl   S.A  poinformował stosownym raportem, iż w dniu 05 października 2011 
roku Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze 
przedsiębiorców rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 285.000,00 zł poprzez 
emisję 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz rejestracji zmian Statutu Spółki 
uchwalonych na mocy postanowień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 
września 2011 roku (treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki została 
przekazana do publicznej wiadomości w drodze  Raportu Bieżącego EBI nr 39/2011 w dniu 14 
września 2011 roku). Zarząd Rotopino.pl S.A. poinformował stosownym raportem, iż w dniu 07 
października 2011 roku otrzymał  zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone 
zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w 
dniach 04-05 października 2011 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 153.936 akcji Emitenta.  

Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji nabycia akcji oraz 
podwyższenia kapitału zakładowego Rotopino.pl S.A. o kwotę 285.000 zł poprzez emisję 
2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, spółka OPONEO.PL S.A. posiada 3.953.936 
akcji Rotopino.pl S.A., stanowiących 39,53% kapitału zakładowego, dających prawo do 
3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu  Rotopino.pl S.A., stanowiących 39,53% ogólnej 
liczby głosów. Przed transakcją oraz przez podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta (o 
akcje serii C) OPONEO.PL S.A. posiadał 3.800.000 akcji  Rotopino.pl S.A, stanowiących 
wówczas 53,15% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.800.000 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A., stanowiących 53,15% ogólnej liczby głosów. Zawiadamiający 
poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające 
akcje Rotopino.pl S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) z 
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

Zarząd Rotopino.pl  S.A.  poinformował stosownym raportem, iż w dniu 10 października 2011 
roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, Spółka dokonała zbycia 43.900 akcji spółki 
publicznej OPONEO.PL S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, będącej do dnia 29 września 2011 roku 
podmiotem dominującym wobec Rotopino.pl S.A. 

Sprzedaży dokonano po średniej cenie 8,05 zł za jedną akcję. Łączna cena zbycia wyniosła 
353.395,00 zł. Przed zawarciem transakcji Emitent posiadał 43.900 akcji OPONEO.PL S.A., a 
więc po jej dokonaniu MARKETEO.COM S.A.(obecnie Rotopino.pl S.A.) nie jest w posiadaniu 
akcji OPONEO.PL S.A.  

Zarząd Rotopino.pl S.A  poinformował w dniu 11 października 2011 roku że otrzymał 
zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z 
otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego 
Emitenta z kwoty 715.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, w konsekwencji emisji 2.850.000 akcji 
serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objętych przez TIM S.A., zawiadamiający 
zwiększył swoje posiadanie w kapitale zakładowym Emitenta do 5.350.000 akcji, co stanowi 
53,5% w tym kapitale. Ww. akcje uprawniają TIM S.A. do 53,5% ogółu głosów na Walnym 
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Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. W zawiadomieniu ponadto wskazano, iż przed 
zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, o którym jest mowa powyżej, 
TIM S.A. posiadał 2.500.000 akcji Rotopino.pl S.A., stanowiących 34,96% w kapitale 
zakładowym Emitenta, które uprawniały do 34,96% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Rotopino.pl S.A. Jednocześnie Zarząd informował, iż w dniu 12 października  2011 roku 
otrzymał od spółki TIM S.A. zawiadomienie w trybie art. 6 § 1 Kodeksu spółek handlowych o 
powstaniu stosunku dominacji TIM S.A. wobec Emitenta w związku z  posiadaniem przez TIM 
S.A. akcji dających 53% udziału w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. dającym prawo do 
takiej samej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.   

Zarząd Rotopino.pl S.A. podał do publicznej wiadomości stosownym raportem, że Sąd 
Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku 
dokonał rejestracji połączenia spółki MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) ze 
spółką NARZEDZIA.PL S.A. Połączenie ww. spółek nastąpiło przez przejęcie spółki 
NARZEDZIA.PL S.A. przez spółkę Rotopino.pl S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu 
spółek handlowych.  Spółka NARZEDZIA.PL posiada jeden z większych sklepów internetowy 
w Polsce, w którym oferuje do sprzedaży narzędzia i elektronarzędzia. W wyniku połączeniu 
ww. spółek przestała istnieć Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A., do której należała 
spółka NARZEDZIA.PL S.A., jako podmiot zależny od Emitenta. W związku z rejestracją ww. 
połączenia 1 grudnia 2011 roku  w życie weszły uchwały nr 1/2011 i 2/2011 Rady Nadzorczej w 
przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki, powołujące nowy Zarząd Emitenta w osobach Pana 
Ryszarda Zawieruszyńskiego - na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy - na 
funkcję członka Zarządu. O powyższych zmianach Spółka informowała raportem bieżącym EBI 
nr 61/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku. 

V. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość 
transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku 
obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro. 
 
Wszystkie transakcje zawarte w 2011 roku zostały szczegółowo omówione w punkcie  IV.  
 
VI. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem 
terminów ich wymagalności oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach. 
 
W 2011 roku Emitent nie zaciągał kredytów ani pożyczek, nie udzielał również poręczeń i 
gwarancji. z wyjątkiem zaciągnięcia przez NARZEDZIA.PL S.A. pożyczki od spółki 
MARKETEO.COM S.A., której szczegóły zostały opisane w pkt VII poniżej. 
 
VII. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, 
a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem 
pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta. 
 



 

52 
RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK 

Zarząd MARKETEO.COM S.A. (obecnie Rotopino.pl S.A.) informował stosownym raportem, 
iż w dniu 21 września 2011 roku, zawarta została między Emitentem, oraz NARZEDZIA.PL 
S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa na mocy której MARKETEO.COM S.A. (obecnie 
Rotopino.pl S.A.) udzieliła pożyczki spółce NARZEDZIA.PL S.A. w kwocie 8.000.000 zł z 
przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności NARZEDZIA.PL S.A. Pożyczka została 
udzielona na okres 12 miesięcy. Strony umowy ustaliły oprocentowanie pożyczki w powyższym 
okresie w wysokości równej WIBOR 3M + 1% w stosunku rocznym.  

VIII. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta. 

W omawianym roku obrotowym nie wystąpiły żadne zmiany w podstawowych zasadach 
zarządzania Spółką. 

IX. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta, zasady dotyczące 
powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, 
w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 
                         
                  
Skład Zarządu Rotopino.pl S.A. na dzień 31.12.2011 r. 

Ryszard Zawieruszyński  Prezes Zarządu 
Maciej Posadzy                Członek Zarządu  

 

Zarząd Rotopino.pl S.A  podał do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej 
Spółki nr 2/10/2011 z dniem 4 października 2011 roku odwołano Panią Aldonę Rybkę z funkcji 
członka Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/10/2011 powołała z dniem 
4 października 2011 roku Pana Artura Piekarczyka na funkcję członka Zarządu.  
Zarząd Rotopino.pl S.A. podał do publicznej wiadomości raportem z dnia 29 listopada 2011 
roku iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku,  
postanowiono, ze skutkiem na dzień połączenia Spółek MARKETEO.COM S.A. oraz 
NARZEDZIA.PL S.A. o odwołaniu ze składu Zarządu Pani Agnieszki Renaty Bartoszewicz – 
Ksobiak oraz Pana Artura Piekarczyka. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/2011 
z dnia 28 listopada 2011 roku powołała ze skutkiem na dzień połączenia ww. spółek Pana 
Ryszarda Zawieruszyńskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa 
Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.  

 
Skład Rady Nadzorczej  Rotopino.pl S.A. Na dzień 31 grudnia 2011r.: 
 
1.Krzysztof Folta                     Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2.Wojciech Topolewski           Członek Rady Nadzorczej 
3.Dariusz Topolewski              Członek Rady Nadzorczej 

4.Piotr Nowjalis                       Członek Rady Nadzorczej 

5.Anna Słobodzian-Puła          Członek Rady Nadzorczej 
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Zarząd  Rotopino.pl S.A. podał  do publicznej wiadomości stosownym raportem, iż na mocy 
uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 13 
września 2011 roku, z dniem 30 września 2011 roku odwołano Panów Macieja Świtalskiego, 
Wojciecha Małachowskiego oraz Ryszarda Zawieruszyńskiego z funkcji członków Rady 
Nadzorczej. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 19 powołało z 
dniem 01 października 2011 roku Pana Krzysztofa Foltę, Pana Piotra Nowjalis oraz Panią Annę 
Słobodzian-Puła w skład Rady Nadzorczej Spółki.   

Rada Nadzorcza Spółki  z dniem 4 października 2011 roku  wybrała ze swojego grona na 
Przewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Foltę. 
 

X. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące 
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez 
ważnej przyczyny lub, gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia 
emitenta przez przejęcie. 
 
Nie występują umowy zawarte między Rotopino.pl S.A. a osobami zarządzającymi, 
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 
stanowiska bez ważnej przyczyny lub, gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu 
połączenia Rotopino.pl   S.A. przez przejęcie. 

XI. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej 
wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych 
emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby 
oddzielnie) wraz z określeniem wartości nominalnej. 

Ilość posiadanych akcji Rotopino.pl S.A.  na dzień 31.12.2011 roku przez poszczególnych 
akcjonariuszy: 
 
TIM SA                                 5 350 000        (53,50%) o wartości nominalnej   535 000,00 
OPONEO.PL S.A                3 953 936        (39,53%) o wartości nominalnej   395 393,60 
Toyashi Limited  68 353            (0,68%) o wartości nominalnej        6 835,30 

XII. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 
uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień. 

Według stanu na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie istnieją papiery wartościowe, 
dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Rotopino.pl  S.A 
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5. Oświadczenia Zarządu 

I. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 
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II. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego 
sprawozdanie finansowe 

 
 

 







































7. Oświadczenie Zarządu w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
 
L.p. Praktyka Tak/Nie/Nie 

dotyczy 
Komentarz 

 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  

z wyłączeniem 
transmisji obrad 

Walnego 
Zgromadzenia 
przez internet, 
rejestracji video 
przebiegu obrad 

oraz 
upublicznianiem 

takiej video 
rejestracji 

Wszystkie istotne informacje dotyczące 
zwołania i przebiegu Walnego 
Zgromadzenia będą publikowane przez 
Emitenta w formie raportów bieżących 
oraz umieszczane na jego stronie  
internetowej – zatem akcjonariusze nie 
biorący udziału osobiście w Walnym 
Zgromadzeniu oraz inni zainteresowani 
inwestorzy będą mieli możliwości  
zapoznania się ze sprawami poruszanymi 
na tym Walnym Zgromadzeniu. Koszty 
związane z infrastrukturą techniczną 
umożliwiającą transmisję obrad Walnego 
Zgromadzenia przez Internet Emitent 
uznaje za niewspółmierne do 
ewentualnych korzyści z tego 
wynikających. 

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

Tak  

 3.  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na 
niej: 
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 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 powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu spółki. 

Tak  

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 oraz 
korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent 
publikuje prognozy). 

Nie Spółka nie będzie publikować prognoz.  

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

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

Tak  

3.11. (skreślono)   

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. (skreślono)   

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

Nie W związku z małą ilością pytań 
akcjonariuszy, koniecznością ich 
dodatkowego protokołowania oraz 
faktu, iż najczęściej dotyczą one spraw 
porządkowych Walnego Zgromadzenia, 
Spółka nie decyduje się na stosowanie 
przedmiotowej praktyki. 



 

78 
RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK 

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. 

Nie dotyczy  

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

Tak  

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

Tak  

3.22. (skreślono)   

 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  
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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. 

Tak  

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. 

Nie dotyczy  

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. 

Nie dotyczy  

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

Nie dotyczy  
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9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

 9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej. 

Nie W opinii Emitenta dane na temat łącznej 
wysokości wynagrodzeń wszystkich 
członków Zarządu i Rady Nadzorczej, 
nie stanowią istotnej informacji dla 
Inwestorów, wpływającej na 
podejmowane przez nich decyzje 
inwestycyjne. 

9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 
Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia 
wobec emitenta usług w każdym zakresie. 

Nie dotyczy  

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 Ze względu na fakt, iż przedmiotowe 
spotkania nie cieszą się dużym 
zainteresowaniem akcjonariuszy, a koszty 
jego przygotowania i przeprowadzenia są 
stosunkowo wysokie, Spółka nie 
zamierza stosować przedmiotowej 
praktyki. 

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 

Tak  
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podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

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 zdarzeń 
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 dłuższy niż 15 dni 
roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

Tak  

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

Tak  
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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 W opinii Emitenta, w okresach 
miesięcznych wystarczające jest należyte 
wypełnianie obowiązków 
informacyjnych z wykorzystaniem 
wiadomości dostępnych na stronie 
internetowej  Spółki oraz na stornie 
NewConnect oraz GPW. 

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 zaistniałą sytuację. 

Tak  
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17.  (skreślony)    

 




