RAPORT KWARTALNY

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
z siedziba w Bydgoszczy

za okres 01.04.2012r. – 30.06.2012r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2012 roku
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1. Wybrane dane finansowe Emitenta
Tabela. Wybrane dane finansowe (w tys. PLN)
Dane porównywalne za IIQ 2011 przedstawione zostały w taki sposób jakby połączenie spółek
Narzedzia.pl S.A oraz Marketeo.com S.A obecnie Rotopino.pl miało miejsce na początek ubiegłego
roku obrotowego.
01.04 – 30.06.
2011 r.
za II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży
Amortyzacja
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto

Aktywa Razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Należności razem w tym:
Należności krótkoterminowe
Należności długoterminowe
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy

4655,14

01.04 - 30.06.
2012 r.
za II kwartał
7.802

01.01 - 30.06.
2011 r.
narastająco

01.01 - 30.06.
2012 r.
narastająco

9348,71

13.868

18,53

8

32,05

25

324,67

228

614,52

269

322,53

208

614,76

265

274,64

256

602,26

293

274,64

256

602,26

293

220,23

205

495,15

215

30.06.2011 r.

30.06.2012 r.

30.06.2011 r.

30.06.2012 r.

6282,87

13.561

6282,87

13.561

321,47

267

321,47

267

5961,41

13.294

5961,41

13.294

2535,72

3.705

2535,72

3.705

283,56

7.107

283,56

7.107

2520,91

2.363

2520,91

2.363

2520,91

2.363

2520,91

2.363

-

-

-

-

3069,88

1.543

3069,88

1.543

-

-

-

-

2464,18

1.532

2464,18

1.532

3.213

12.018

3.213

12.018

715

1000

715

1000

2. Podstawowe informacje o Spółce
Firma:

ROTOPINO.PL S.A.

Siedziba:

Bydgoszcz

Adres:

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

Telefon:

+48 (52) 365 41 42

Faks:

+48 (52) 365 41 41

Email:

pr@rotopino.pl

Strona internetowa:

http://rotopino.pl

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
Konto: Fortis Bank Polska S.A.: 48 1600 1185 0004 0802 1297 7001
Rotopino.pl S.A. jest spółką działającą na rynku krajowym i zagranicznym, której
podstawową działalnością jest internetowa sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi oraz
artykułów z branży „dom i ogród”. Spółka jest właścicielem kilkunastu sklepów
internetowych działających w Polsce i zagranicą m.in. narzedzia.pl; rotopino.pl;
rotopino.it, rotopino.fr, rotopino.es.
Emitent prowadzi również działalność w zakresie sprzedaży powierzchni reklamowych
na branżowych portalach internetowych skupionych wokół platformy www.targoland.pl.
Model biznesu opiera się na umożliwieniu podmiotom gospodarczym dotarcia do ofert
innych podmiotów działających w najpopularniejszych gałęziach gospodarki.

3. Organy Spółki
Skład Zarządu Spółki na dzień 30.06.2012 r.
Ryszard Zawieruszyński

Prezes Zarządu

Maciej Posadzy

Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30.06.2012 r.
Krzysztof Folta

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Topolewski

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Topolewski

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Nowjalis

Członek Rady Nadzorczej

Anna Słobodzian-Puła

Członek Rady Nadzorczej

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które
miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta.
W drugim kwartale 2012 r. tak jak w poprzednim kwartale Emitent koncentrował się na
realizacji strategii w zakresie zwiększenia udziału w rynku e-commerce. Profesjonalna
wiedza, konkurencyjne ceny oraz nieustanne poszerzanie asortymentu jak i ekspansja na
kolejne rynki znajduje swoje odzwierciedlenie w rozbudowywanych sklepach
internetowych pod marką Rotopino oraz narzedzia.pl, który jest jednym z największych
sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą narzędzi i elektronarzędzi w Polsce.
Realizowana strategia przyniosła efekt w postaci dynamicznego wzrostu przychodów,
które w II kwartale wyniosły 7, 8 mln zł co oznacza 68% wzrostu do analogicznego
okresu w roku ubiegłym. Spółka w dalszym ciągu zwiększa działania mające na celu
ekspansje na rynki zagraniczne, uruchomione zostały kolejne sklepy zagraniczne.
Jednocześnie Spółka kontynuuje rozbudowę call center w tym zwiększenie zatrudnienia
w grupie pracowników zajmujących się obsługą klienta. Spółka również zwiększa
systematycznie nakłady na marketing internetowy, tworzenie własnych artykułów i
opisów sprzedawanych produktów. Powyższe działania spowodowały znaczny wzrost
kosztów i spadek rentowności netto. Niemniej w ocenie Zarządu podjęte działania
powinny przynieść dalszy dynamiczny wzrost obrotów, a także podniesienie rentowności
w kolejnych okresach.
Ryszard Zawieruszyński

Maciej Posadzy

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

5. 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,
- ciągłym doskonaleniu działających serwisów zarówno pod kątem „przyjazności” dla
klientów jak i technologicznym,
- ciągłym poszerzaniu oferty asortymentowej m.in. o asortyment z kategorii „dom i
ogród”, przyrządy pomiarowe,
- aktywnych działaniach marketingowych
- budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o dostępność towaru oraz szybkość
dostawy
W ocenie Zarządu Spółki, na wyniki finansowe najbliższych kwartałów pozytywnie
wpłynie rozwój sprzedaży za pośrednictwem zagranicznych sklepów internetowych oraz
wzrost sprzedaży na rynku polskim będący efektem podjętych działań marketingowych i
rozszerzaniu oferty asortymentowej.

6. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze
wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień
sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym
zgromadzeniu
Tabela. Struktura akcjonariatu na dzień 10 sierpnia 2012 roku.

Lp.
1.
2.
3.

Akcjonariusz

Liczba
Akcji

%
Akcji

Liczba Głosów

%
Głosów
na WZA

Tim Spółka Akcyjna
Oponeo.pl Spółka Akcyjna
Pozostali

6.410.640
3.125.127
464.233

64,11
31,25
4,64

6.410.640
3.125.127
464.233

64,11
31,25
4,64

Ryszard Zawieruszyński

Maciej Posadzy

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

